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СРЯД А

Мизерните пенсии - позор
за XXI век
Голяма част от българските
пенсионери остават под чертата
на бедността като изоставени токсични отпадъци, които никой не

Певицата тони Димитрова:

Щастието да ти е
чиста съвестта
- г-жо Димитрова, сред толкова много хитове и любов
няма начин да не се чувствате щастлива.
- О, цяло щастие е да ти е чиста съвестта. Щастието да получаваш любов е половин щастие, а когато и даваш, именно тогава то е пълно. И знаете ли, то не е точно любов, то е
вид обич. Аз не съм спекулирала, няма и да го сторя, с думата любов. Струва ми се, че малко прекаляваме с тази иначе хубава думичка. Обичта е по-вярното нещо за мен,
по-постоянното. Тя, любовта, и вие, и аз много
добре знаем, че в един момент се уморява и от
нея няма и следа. Аз обичам това, което правя,
е, с много малки изключения, в които не ми се
работи. Хора, аз ставам сутрин и ми е хубаво!
Рядко, много рядко ставам с някакви тежки и
неприятни мисли.
на стр. 22

на стр. 2

Пари за лична
помощ

Личната помощ за
хората с увреждания
ще бъде нормативно
регламентирана найрано от началото на

следващата година.
Това обяви социалният министър Бисер
Петков.

на стр. 3

100-ÃÎÄÈØÍÀÒÀ
ÁÀÁÀ ЦÂÅÒÀÍÀ
ÈÌÀ ÊРÚÂÍÎ
ÍÀ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒ

раЗмиСЛи на ГЛавния реДактор

Добутване

Натрапчивите твърдения на управниците, че в страната цари стабилност, доказват, че не е така. Иначе няма смисъл да повтарят до втръсване неверни данни за
спад на безработицата и ръст на икономиката. Двата
показателя са лесно оборими. Първо, всеки час от родината тръгват да търсят препитание зад граница между 5 и 8 младежи. Висшисти, лекари, компютърни специалисти, строители, общи работници, берачи на ягоди
или боровинки – няма значение.

Огромна кошница плодове, бяло и
червено вино, красив букет, икона, книги и парична сума получи като подарък
за 100-годишния си юбилей Цветана
гуджева от село Труд.

на стр. 4

на стр. 5

Подайте
БУЗЛУДЖА заявление
за енергийна
подкрепа
ПоЗиЦия

тук се събират обединени от чувството за солидарност и стремежа към свобода, справедливост, равенство хиляди младежи и ветерани на
партията, родена от ентусиасти мечтатели,
влюбени в България, преди 127 години. на традиционния събор в подножието на символичната
„Чиния“ - паметника, ограбван от мародери, но
гордо отстоял на природните стихии, дойдоха
от всички краища на родината 74 хил. души. но
не цифрата, оспорвана от завистници и зложелатели, е важна, а енергията, която излъчваха
уверени в правотата си хора, вярващи, че обединени, ще поведат народа към промяна на системата, спиране на корупцията, на бедността, разрухата, на гербаджийската шуробаджанащина.
„Шайката, както бе наречена от техен депутат управляващата групировка, е време да си ходи“, заяви председателката на БСП корнелия нинова. и странно: когато тя започна своето слово, валеше дъжд;след призива за извънредни избори небето се проясни и слънцето изгря… всеки, докоснал
се до зареденото с оптимизъм събитие, би възкликнал с думите на поета, неразбираеми за властелина пожарникар: „не се гаси туй, що не гасне!“ Левите идеи са присъщи за състрадателните родолюбци, за готовите да се притекат на помощ, за
защитниците на слабите, онеправданите, унизените. точно затова те са вечни...
„П”

желае. Това каза икономистът проф. Боян Дуранкев. В коментара си за актуализирания размер на
пенсиите от 1 юли той опроверга тезата, че броят на пенсионерите у нас непрекъснато расте:

аБонирайте Се!

на стр. 3

Преображение
Господне
6 август
На този ден православната църква
отбелязва празника
Преображение господне, който води
началото си от първите векове на християнството.

на стр. 11

от 1 до 15
август във
всички
пощенски
станции.

Цените са:

1 месец 4 месеца
2,40 лв. 10,20 лв.
КАТАЛоЖЕН №552

Вестникът е
моят прозорец
към света

Драга редакция, скъпи неуморни творци, бъдете живи, здрави и щастливи! Спомням си навремето, когато видях за първи път в. „Пенсионери”, веднага си го купих.
на стр. 5

2

2

Законът
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Отказ от наследство Мизерните пенсии -

отГоваря аДвокат крЪСтан вЛаДимиров – СоФийСка аДвокатСка коЛеГия

Нашата читателка анка Борисова от
кюстендил ни пише:
”Редовно чета вашите
консултации на стр. 2
от вестника и ви моля
да ни обясните как се
извършва отказ от наследство.
В предишния брой на
в. „Пенсионери” подчертахме, че за да има отказ от наследство, то наследството трябва да се
приеме. Сега, след като
сме разгледали въпроса
с приемане на наследството, ще се спрем и на
следващата евентуална
стъпка - отказ от открито наследство. Основното качество, което лицето трябва да притежава при отказа от наследство, е да бъде наследник, който е приел наследството по посочените от закона начини - изрично, мълчаливо или по опис. За
тях стана дума при приемане на наследството
в предишния брой. Тук
ще подчертая, че отказ
от наследство може да
извърши само пълнолетно лице (навършило
18 години и нестрадащо
от психически заболявания, които да го правят
недееспособно).
Мотивите за отказ от
наследството могат да
бъдат най-различни. Основният мотив това са
обстоятелствата, свързани със съдържанието
на самото наследство.
Както посочих, наследството е съвкупност от
права и задължения, ко-

ито наследодателят е оставил след смъртта си.
Или казано по друг начин, това е съвкупността
от активи и пасиви на наследодателя. Когато пасивите (кредити, дългове и др.) надхвърлят активите - оставените от
наследодателя имоти,
влогове и т.н., обикновено наследниците прис-

ли от наследство, то няма начин след време да
променим мнението си
и да решим, че вече искаме да сме наследници.
Законът за наследството
не определя срок за извършване на отказ от наследството. Но ще подчертая, че до отказ от
наследство се пристъпва едва тогава, когато на-

тъпват към отказ от наследство. Това
означава, че те не приемат дълговете на наследодателя си за свои,
но също така не приемат и активите му. С една дума, „не ти щем наследството, което ще ми
донесе повече задължения, отколкото ползи”.
Отказът от наследство обаче важи за цялото наследство. Не може
да се откажем от земите,
които притежава наследодателят ни, а да приемем апартамента му.
Невъзможно е също
така да се откажем от
наследство, което вече
сме приели. След като
веднъж сме се отказа-

следниците са
се запознали със състоянието на наследството и са си отговорили
на въпроса дали имат
интерес от това правно
действие. Най-често отказите от наследство се
използват от наследниците, когато наследодателят е взел големи кредити, които е обезпечил
с ипотека. Тогава дългът
надхвърля стойността
на ипотекирания апартамент и наследникът,
за да не връща дълга по
ипотеката, прави отказ
от наследство и банката не може да си събере
парите по кредита от наследника.
За да осъществи от-

каза от наследство, наследникът следва да се
снабди със следните
документи: удостоверение за наследници, препис извлечение от акта
за смърт на наследодателя, изготвяне на заявление и заверено от
нотариус до съответния
районен съд по последното местожителство на
наследодателя, към което се прилагат удостоверението за наследници и преписът извлечение от акта за смърт, както и документ за внесена държавна такса (20
лева за вписване на отказа и 5 лева за препис
от удостоверението за
отказ). Съдът, след като разгледа заявлението ви, вписва отказа от
наследство в специална
за целта книга.
Искам да отбележа,
че въпросът по отказа
от наследство е разгледан в общ популярен
план и няма претенции
за изчерпателност. Накрая ще си позволя да
препоръчам, преди да
се пристъпи към отказ
от наследство, да потърсите правна помощ, защото действията, които
ще предприемете било
по приемане на наследството, било по отказ от
него, са сериозни правни действия, които могат да имат непоправими имуществени последици за вашето благосъстояние.

позор за XXI век

От стр. 1
„След 2000 година няма увеличаване на дела на пенсионерите и те би трябвало да получават по-високи доходи, за да
изкарат щастливо своите старини. В редица европейски
страни пенсионерите получават над 100% от заплатата си
след пенсиониране“, подчерта Боян Дуранкев
и даде примери: „В Хърватия - 129%, в Турция 100%, в Холандия - 101%, над 90 процента спрямо
доходите си получават даже в Индия, Португалия
и Италия, а най-ниските доходи спрямо това, което са заработвали хората, в момента са във Великобритания. Средно за ЕС е 71 на сто. Логиката е
много проста – вие сте работили 40 години, така
че сте натрупали за следващите 4 или 14 години,
които ви остават, достатъчно средства, за да живеете добре и по-добре.“
Проф. Дуранкев анализира с какви средства
ще разполага получателят на минимална пенсия
на ден след увеличението от 1 юли: „От този момент щастливият български пенсионер с минимална пенсия ще заживее с 6 лв. и цели 92 стотинки.
Нещо изключително високо! Как да не замечтае
човек да продължи работата си до смъртта си, че
и след това?“
В този момент минималната пенсия спрямо минималната заплата е 40%, а средната пенсия спрямо средната заплата – 33%, пресметна проф. Дуранкев. Той отбеляза още, че има тенденция на намаляване на спестяванията в ниските депозитни
групи и обратен тренд при високите. Запитан дали
инфлацията ще „изяде“ минималното нарастване
на доходите на пенсионерите, Дуранкев обясни:
„Много бързо тези пенсии ще бъдат подядени, тъй
като хората живеят по т.нар. малка потребителска
кошница. Те оцеляват ден за ден. Тази политика на
доходите в България, която се прехвърли от времената БСП – Станишев в ерата Борисов 1, 2, 3 с
ниски данъци за най-богатите, със същите данъци и за най-бедните – това нещо е срам и позор
през XXI век. Не очаквайте с тези увеличения на
пенсиите по-щастлив и по-богат живот.”

Защитен интерес 70-годишна "избяга"
на миньорите с балната рокля на внучката си
При ликвидация на мина или съкращения
миньорите отново ще могат да се пенсионират на 45 г. и 4 месеца. Те обаче трябва да
имат и сбор от осигурителен стаж и възраст
90, от които 10 години осигурителен стаж,
положен при условията на чл. 104, ал. 3. Това предлагат група депутати от ГЕРБ и „Обединени патриоти”.
Поправката отменя нарастването на възрастта за ранно пенсиониране на миньорите до
50 години и ще влезе в сила със задна дата
от 1 януари 2018 г.
От тази година влезе в сила поправка на Кодекса за социално осигуряване, която премахна възможността за ранно пенсиониране при
закриване на рудник. „По този начин миньори с дългогодишен стаж под земята са оставени без възможност да се пенсионират дори
при навършване на изискуемата възраст, ако
не са я навършили към момента на прекратяването. Така те трябва да чакат поне 10 години, за да придобият право на пенсия”, пишат
в мотивите си депутатите.
Според тях тази възможност за ранно пенсиониране е израз на социална справедливост
и предвидимост.
„Лицата, които промяната засяга, не са многобройни и пенсионирането им не би натоварило в прекомерна степен бюджета на държавното обществено осигуряване, а ще защити в пълна степен пенсионните им права”,
пишат още депутатите. От юли започна поетапното съкращение на 400 миньори от мини
„Бобов дол”.

Любовта определено съществува, а следващите редове доказват тези думи.
20-годишната Тори
от Тексас разказа в социалната мрежа за щурата любов на нейната
70-годишна баба Пени.
„Баба ми избяга в Лас
Вегас с мъж, с когото се
запознаха онлайн. Все
се шегувах с нея за онлайн срещите й, но тя
се омъжи за него, облечена в балната ми рокля. Тази жена е най-добрата ми приятелка."
Пени се омъжва за
Ричард, с когото се запознават в сайта за запознанства преди помалко от година.
"Не исках съпруг. Не
исках гадже. Исках само компания, да гледаме заедно филми, да
излизаме и да вечеряме заедно. Не исках истинска връзка", споделя 70-годишната Пени.
Ричард е на 74 години, живее на около час

път от дома на Пени, но
бързо успява да я спечели.
Така започва романтичната приказка меж-

ду двамата. Пени и Ричард започват първо да
ходят заедно на вечери, след това на неделни служби, дори планирали общи пътешествия. След известно време Пени се премества в
дома на Ричард.
Внучката на Пени е
през цялото време със
своята баба. Подкре-

пя я, вози я, когато
отива на среща с Ричард, който разбира,
че младата й внучка
е изключително важна част от
семейството на Пени.
Толкова важна, че той
иска разрешение
да
се омъжи за
своята нова
любов от самата Тори.
Няколко
седмици покъсно Тори изненадва баба си с
моминско парти.
"Тя нямаше никаква
представа за партито.
Баба ми е прекрасен
човек", казва Тори.
След моминското
парти Тори не се чува с баба си няколко
дни. Пени все пак се
обажда и съобщава на
внучката си, че с Ри-

чард са се оженили.
Тори е шокирана от
новината, тя дори не
е знаела, че са във Вегас. За да се отблагодари за всичко на Тори, Пени решава да се
омъжи в нейната бална рокля. 20-годишното момиче си спомня, че е дала своята
рокля за едно от пътуванията на Пени и
Ричард.
"Облякох тази рокля, защото ако не беше ти, аз нямаше да
съм в Тексас, нямаше
да се запозная с Ричард. Нямаше да ми
се случат половината
от нещата, които сега изживявам", споделя Пени на своята внучка. Пени и Ричард не възнамеряват
да спрат със сватбата, те планират следващите си приключения. Двойката обмисля пътешествие в САЩ
и круиз до Мексико.

Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА
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Скъпите горива и дъждовете вдигат цените КРАТКИ
ВЕСТИ

Скокът на природния газ,
поскъпването на течните горива и лошото време довеждат
до вдигане на цените на хляба.
Според Димитър Людиев,
председател на Регионалния
съюз на хлебопроизводителите в Бургас, особено отражение върху цената на насъщния
може да даде поскъпването на
природния газ с почти 11%, което е твърде високо. По думите
му повечето от големите хлебозаводи използват именно
това гориво в производството си.
Людиев смята още, че малките фурни, които са на ток и нямат големи транспортни разхо-

ди за реализация на продукцията, найвероятно
няма да
вдигнат
ценат а ,
з а щ о то електроенергията е поскъпнала с около 2%. Това е
опасно за бизнеса, защото, ако
твърде често има подобно поскъпване на тока, то се акумулира.

В Пазарджик между 10 и
15 стотинки е повишена цената на
всички видове
хляб.
Поскъпването се
свързва с
увеличението на тока, което влезе в сила от 1 юли.
При пълнозърнестите изделия поскъпването достига до
20 ст. Ценовият скок обхваща не само местните фирми

Разлика в доходите
Социален дъмпинг и ниска цена
на труда - това са големите проблеми на българската икономика
от почти десетилетие. А в същото
време в България заплатите не са
адекватни на производителността
на труда. Това обсъдиха на семинар
във Варна представители на КНСБ.
Според експерти на синдиката в
сектори на българската икономика с по-ниска номинална произво-

дителност на труда има по-висока
норма на печалба. Това е сериозен
проблем, защото добавената стойност не е равномерно разпределена между работника и собственика
на предприятието, а е изцяло в полза на последния. Непромененото от
години състояние на заплащането
доведе и до значително изостава-

не на българските доходи в сравнение с останалите страни от Европейския съюз - от 140 до 950%
в номинални измерения.
Така например средната брутна
месечна заплата в България през
2017 година е 542 евро, а в Дания
- 5191 евро, в Люксембург - 4412
евро, в Естония - 1221 евро, в Словакия - 980 евро, а в Унгария - 955
евро, посочват от КНСБ. Същото е
и положението с минималната работна заплата (МРЗ). България е в групата държави
с най-ниска
стойност от
261 евро, докато Полша
има 503 евро МРЗ. Различията не
могат да бъдат преодолени в рамките на очакваната възходяща конвергенция, ако
не се промени политиката на социален дъмпинг и разходна конкурентоспособност. За целта е необходимо създаването на качествени
работни места с висока добавена
стойност и по-голяма справедливост в разпределението на добавената стойност между труда и капитала, препоръчват синдикалистите.

за производство на хляб, но и
тези от страната, които доставят стока в Пазарджик.
Дъждовете през последните седмици започват да се отразяват негативно на реколтата от пшеница и това също може да доведе до поскъпване на
основната суровина за хляба,
смятат зърнопроизводители.
„На места пшеницата започва да покълва на класа, което
не е добре и има риск да паднат добивите от хубава пшеница, от която може да се прави
качествен хляб“, поясни Людиев. Според него дефицитът на
българско качествено жито от
тази реколта е гарантиран.

Ïари за
ëи÷íа ïомоù
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Причината според него е, че няма как да бъдат удовлетворени исканията на майките на
деца с увреждания чрез преструктуриране на
сегашния бюджет, трябват нови средства. Абсолютният минимум за асистентски услуги по
проекта на омбудсмана Мая Манолова надхвърля със 105 млн. лв. сегашното финансиране, и то като се приспаднат текущите плащания, които новата помощ ще замени - добавките за чужда помощ по линия на НОИ и парите
за личен асистент. Това са сметки на база 1,1
минимална заплата заплащане на социалните
асистенти, докато в първия си вариант законът на Манолова искаше поне минимална заплата и половина. Впоследствие тя редактира
текстовете и в момента се предвижда 1,1 минимална заплата с постепенно увеличение до
1,5 през 2021 г.
За нови помощи тази година най-вероятно няма да има и нужните промени в законите. Социалното министерство работи по два
проекта - от септември се пише закон за социалните услуги, а от февруари се пише проект на закон за хората с увреждания, като на
втория срокът е краят на юли, но на първия
- октомври.
На този фон законът на Мая Манолова бе
внесен в НС. Тя и майките не приемат компромиса, предложен от социалното министерство
- предложенията им да влязат в другите подготвяни проекти. Според Манолова, ако предложеният проект влезе на части в други закони,
това ще отнеме много време, а реформата не
чака отлагане. Освен това комплексният подход ще иска огромен финансов ресурс, смята
тя. Което отново потвърждава опасенията на
останалите, че проектът не обхваща всички
проблеми на хората с увреждания.

Подайте заявление за енергийна подкрепа
През предстоящия
отоплителен сезон месечният размер на целевата помощ за отопление ще бъде 74,83
лв. Общият размер на
помощта за целия отоплителен период 1 ноември 2018 г. - 31 март
2019 г. ще се увеличи
на 374,15 лв общо.
Общата сума е с 9,05
лв. по-висока в сравнение с изплащаната през
миналата зима.
Новият размер на
помощта е определена със заповед на министъра на труда и
социалната политика
Бисер Петков.

Съгласно регулациите месечният размер на целевата помощ за отопление се
определя на база левовата равностойност
на 385 квтч електроенергия, от които 280
квтч дневна и 105 квтч
нощна, по осреднена
крайна продажна цена на електроенергията за битов потребител към 31 октомври
на текущата календарна година.
Право на целева помощ за отопление имат
лицата и семействата,
чийто средномесечен
доход за предходните

6 месеца преди
месеца на подаване на заявлението-декларация за получаване на помощта е
по-нисък или равен от диференциран минимален доход за отопление. Лицата и
семействата също така трябва
и да отговарят на условията, регламентирани в
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
Кандидатстващите
за целева помощ могат
да подават документи в

дирекциите "Социално
подпомагане" до 31 октомври 2018 година.
Заявленията се подават по настоящ адрес на
кандидатите. Увеличението на пенсиите от 1
юли с 3,8% няма да се

отрази на правото на достъп до
този вид помощ.
За миналия
отоплителен сезон 2017-2018
година беше изплатена пусната
енергийна помощ на 204 635
лица и семейства на обща
стойност 74 323
833 лв. Заявление-декларация за отпускането на целева помощ за отопление е
достъпно на интернет страницата на
Агенцията за социално подпомагане.

Депутатите
оставиха Иванов

Парламентът отхвърли
искането на БСП за предсрочно освобождаване на
Иван Иванов като председател на КЕВР.

Домашно насилие

Всяка четвърта българка е жертва на домашно насилие. Това означава, че над 1 млн. жени са
пострадали, а над 1 млн.
мъже в България са насилници. Данните, които бяха обявени, са от статистика на неправителствения сектор.

Преброяват ни

Националният статистически институт даде старт
на подготовката за 18-ото
преброяване у нас. Готвят
специален закон. То ще се
проведе през 2021 г. и ще
струва над 27,5 млн.лв.

Хлябът
в Кюстендил
поскъпна

Новата цена на хляба е
1,10 – 1,20 лв. за бройка.
Според доставчиците поскъпването е заради по-високите цени на тока, природния газ и горивата.

Спад в зърнената
реколта

Поройните дъждове по
време на жътва и тежките
метеорологични условия
от началото на годината ще
доведат до поне 25% спад
в зърнената реколта спрямо добивите през 2017 г.

Á È Ñ Å ÐÈ
Бойко е един голям
политически анекдот
за Европа.
Д-р Николай МиХаЙлоВ
Страницата подготви
Маргарита ЛОЗАНОВА
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Политика
коментираме

Вашингтон и Техеран
кръстосаха шпаги
В последните дни се забелязва все по-засилващо се напрежение по оста САЩ - Иран.
Президентите на двете страни Доналд Тръмп
и Хасан Рохани си размениха в края на юли
остри реплики.
На среща с дипломати президентът на Иран
Хасан Рохани заяви по адрес на САЩ: „Не си
играйте с опашката на лъва, ще съжалявате!
Не сте в позиция да подстрекавате иранския
народ срещу иранската сигурност и интереси.”
Като по-рано посочи, че евентуална война срещу Иран ще бъде „майката на всички войни”. И
отговорът на американския президент Тръмп
не закъсня. В Туитър той написа: „Никога, никога не заплашвайте Съединените щати отново или ще понесете последици, с които малцина други са се сблъсквали преди! Ние вече
не сме държава, която ще приема вашите побъркани думи на насилие и смърт. Внимавайте!” Към острия тон по отношение на Иран се
включи и американският държавен секретар
Майк Помпео. На среща с американци с предимно ирански корени в Калифорния, много от
които са избягали от Ислямската революция,
при която бе свален от власт шах Мохамед Реза Пахлави, той каза, че иранските лидери са
мимикрия на скромността и се опитват да заблудят международната общност. Според него нивото на корупция и богатствата на иранските лидери показват, че Иран се управлява
от нещо, което наподобява повече мафия, отколкото правителство.
Това, което сега светът наблюдава, е най-сериозната ескалация на напрежение между Иран
и САЩ след май, когато Вашингтон обяви, че се
оттегля от иранската ядрена сделка. И не само.
Той обяви, че иска промяна на режима в стра-

ната и че ще я принуди да действа с налагането на тежки санкции. Едната от тях е от ноември да спре износа на ирански нефт към света. Всичко това въпреки протестите на европейските съюзници на САЩ. Рохани отправи и
предупреждение, че Техеран е в готовност да
затвори Ормузкия проток, през който се транспортира 35% от световния петрол, пътуващ по
вода – единствения проход между Персийския
залив и открития океан. Действие, което може
да доведе до дипломатически срив.
Вашингтон и Техеран са във враждебни отношения от Ислямската революция в Иран през
1979 г. Напрежението обаче ескалира допълнително, след като Доналд Тръмп обяви решението си да изтегли Съединените щати от
ядрената сделка с Иран, подписана през 2015
г. във Виена, и да наложи отново санкции на
страната. Очаква се това да стане поетапно от
август нататък.
Иран внесе в Международният съд на ООН
иск срещу САЩ във връзка с наложените отново американски икономически санкции.
На 8 октомври се очаква Международния съд
да започне разглеждането на ирански иск срещу САЩ за замразяване на близо 2 млрд. долара авоари на Техеран, разрешено през април от американския Върховен съд.
Европейският съюз вече отхвърли искането
на САЩ за икономическа изолация на Иран и
прие юридически инструмент за защита на работещите в Иран европейски фирми от американските санкции.
Цветан ИЛИЕВ

Общество

Български
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В държавата, в която
отсъстват перспективи и
увереност в утрешния ден,

СВЕЖАТА КРЪВ

изтича навън. Второ, ръстът на икономиката е статистическа залъгалка, щом
не се усеща по доходите на
обикновения човек. За да
не бъдем черногледи, не
ще пропуснем да посочим,
че туризмът има, макар и
скромни, успехи. Затова
пък в селското стопанство
шепа крупни арендатори
съсипаха многопрофилния му характер, засаждат
жито, царевица и слънчоглед за износ и ни обричат
да ядем зеленчуци с вкус
на пластмаса, внос от къде ли не.
Огромният проблем е
традиционното животновъдство. Още след Аспаруховите воини са вървели многохилядни стада.
Ще посочим, че до 1989
г. овцете у нас наброяваха 8 млн. В момента те са
около 1,3 млн. глави с тенденция за намаляване. За
последните години от влизането в Европейския съюз по различни причини
са ликвидирани около
1 млн. кози и овце. Защо ли, пита се в задачата. Дали нямаме тайно
определена квота и в тази
сфера?...
Чумата в Странджа подбужда доста размисли в тази посока. Хронологията е
добре известна. Опитите
тихомълком, без да се ангажира общественото мнение, да бъдат премахнати 4
хил. дребни преживни животни, даващи поминък в
сиромашкия и обезлюден
край, се провали. Стопани,
на които в късна доба или
на зазоряване нахлуват в
оборите облечени в бяло
евтанизатори, охранявани
от полиция, пратиха тревожни сигнали до президента и опозицията. Медиите, колкото и да са зависими, нямаше как да останат настрани. Проблемът се
задълбочи с упорството на
определени фермери да не
пускат в кошарите когото
и да било. На помощ им се
притекоха младежи с будна
гражданска съвест. Постепенно разбрахме, че от взетите 1300 проби само 22 са
дали положителен резултат. Според професорите от
БАН Станков и Люцканов,
докторите ветеринари Пламен Пасков и Първан Дангов не може категорично да
се твърди за масова зараза. На всичко отгоре съсипването на стадата започва
много преди да са потвърдени изследванията от референтна френска лаборатория, оказала се впоследствие не съвсем редовна…
Истина е, че до ден днешен май няма овца, починала с категорични симптоми на чума. Ако съществува епидемия, смъртността щеше да е 90 на
сто. При по-леката форма на болестта – 40-50%.
Инкубационният период
е 3-7 дни! Почти две сед-

мици сутрешните новинарски блокове започваха с „чумата”, но не видяхме нито едно реално покосено животно. Ветеринарният лекар Пасков даде специална пресконференция, пренебрегната от
националните телевизии.
Неговата хипотеза, че вероятността пасищата да
са заразени от изпражненията на хищници, яли месо от ваксинирани животни в Турция, е най-правдоподобна. Той поясни,
че положителни резултати имат и овце, подложени на ваксинация. В случая
по-малко от 1% плюсов показател 40 денонощия без
смъртен случай не дава основание за унищожаване
поминъка на странджанци. До фаталния изход се
стига след куп мероприятия, свързани с дезинфекция, изолация, санитарен кордон и т.н. В селата Шарково, Крайново,
Кости, Странджа са останали предимно старци. Не е
далече денят, в който районът ще е бяло петно с
названието Пустинята в
Странджа Сакар…
Особено популярна

потупване по рамото. Еврокомисарят Видянис Андрюкрайтис директно похвали „спирането на чумата на границата на съюза”.
БСП обаче сезира прокуратурата най-малко заради факта, че санкциите по
евтанизирането са подписани не от лицето, функционално задължено да го
прави…

пи и инвалиди. Волен Сидеров, засегнат от обвинението, че защитава милионера Кирил Домусчиев, обвини „клеветника” Валери Симеонов, „когото бил пратил
в правителството”, че е лобист за втория лифт в Банско. Стигна се и до физическа разправа. Марешки,
надяващ се да изпадне някой от Бойковите съюзници, за да се намести на мясСКАНДАЛЪТ
тото му, припна с хората си
изместил странджанската да брани Волен от саморатрагедия, дойде очаквано зправа на ВМРО. Ситуацияслед измененията в Зако- та излезе извън контрол до
на за приватизация и след- момента, в който Борисов
приватизационен кон- привика двамата – кум и кутрол. Те изцяло са в ин- мец, да им даде акъл. Какво
терес на олигарсите, из- точно е говорил, е тяхна ракупили на безценица ми- бота. Но заплахата за падалиардната общонародна не на кабинета вероятно ги
собственост. По предло- е сепнала. Страхът на прежение на Николай Алек- миера, че все някога ще се
сандров от ВМРО срокът потърси сметка от него и
за погасяване на ангажи- бизнес партията му, вероментите към сребърния ятно се е предал на Валефонд и държавата се на- ри и Волен. Не е нормално
малява наполовина и при да управляваш десет годитова със задна дата. Из- ни и да намалиш населенилиза, че ако си придобил ето на страната с половин
търговския „Черноморски милион души поради некафлот” и дължиш на хазната дърност, неумение да про50-60 млн. лв., опрощават веждаш реформи, директти ги. Нищо че си оставил но обслужване на едрия кабез работа над 3 хил. моря- питал и чуждите интереси.
Да затвърдиш последното място по доходи в Европейския съюз и първенството по
ци, че перфектни екипажи смъртност. Размина се и
анблок се наемат на чуж- този път. Вождът на „Атади кораби и приходите от ка”, усетил колко сладка и
бизнеса пълнят предимно омайна е властта, и лидетвоя джоб. Предположе- рът на Националния фронт
нието, че гербаджиите са за спасение на България,
накарали атакаджията да клел се да избави родинавнесе лобисткия проект, та от бойковизма, кротнаха
се потвърди от гласуване- и с наведени глави сключито на мнозинството. Пре- ха примирие. Докога?! Дозидентът Радев използва като продължат да богатеправото на вето и хвана ят и захранват егото си с
„по бели гащи”, дето се ви- възможностите да се перка, далавераджиите. Бой- чат пред телевизионните
ко, усетил, че номерът не камери. Рейтингът на Обеминава, побърза да разпо- динените патриоти вече е
реди на депутатите да под- под този на ДПС. Заедно
крепят за първи път пози- трудно ще влязат в следцията на държавния глава. ващия парламент, продълЛевицата също скочи, при- жат ли безропотно да слузнавайки, че бдителност- гуват на гербаджиите. Пота й е била приспана и в отделно трите им партии
залата при разглеждането просто ще се присъединят
и приемането на скандал- към групата на извънпарния закон е имало само 22- ламентарните кресльовци
ма нейни представители. – бивши седесари, царисЯвно моментът е бил спе- ти, барековци и т.н. Всички
циално издебнат, за да се те без изключение по един
прокара зад гърба им въ- или друг начин ликвидипросният документ. Точка- рани като реална политита е вкарана в дневния ред ческа сила от Б. Борисов.
извънредно, докато социКриво-ляво кабинетът
алистите са в протеста на добута до ваканцията на
овцевъдите.
парламента. Резюмето на
Откровеният цинизъм Цветан Цветанов бе, че
на Обединените патриоти, някак си ще добутат и до
вкопчани с мъртва хватка края на мандата. Така мос коалицията заради обла- же да се изрази само погите от властта, притъпи литик без срам и съвест!
вниманието дори към про- И за двете етични категодължителните протести на рии е неприлично да се
майките на деца с уврежда- говори в коридорите на
ния, провокирани от сле- властта.
Прав е вътрешният министър – в основата на
противопоставянето на изпълнителните органи е
недоверието. 75 на сто от хората вярват повече на
баба Дора, отколкото на г-н Порожанов и неговите
съветници. Толкова са и онези, които не приемат положително управлението като цяло. Досега промените идваха от горе – Бойко решава, избира удобния
момент и подава оставка. Обстановката е такава
след поредното прекаляване от страна на властниците, че тя ще дойде от долу, за да смени системата, която и физически, и морално убива.
Петьо ДАФИНКИЧЕВ

Добутване
стана баба Дора заради
посещението на Корнелия
Нинова в нейния двор. Тодорка Сакалиева отглеждаше 150 ярета и кози.
Юнаци с развети знамена я пазиха до момента, в
който полицията ги прогони. Приспаха любимците й
без ясни симптоми на чума. Според нейни близки
сега тя се намира в болница в Ямбол след инфаркт.
В Болярово фермерът Тодор Димитров се запъна.
Предоставиха му резултати от 15 кози, каквито той
никога не е имал. Отказват да покажат съответния
протокол, че проби са взети точно от неговото стадо
– над 200 овце.
Цялата нескопосана акция се

РАЗМИРИСА

Президентът, избран
директно от народа, не
остана безучастен. Посети Странджа, срещна се
с кметовете на пострадалите села и собствениците на избити животни. Възмути се от неорганизираните действия, предначертаващи още по-тежка
съдба на жителите на този
беден регион. Вътрешният
министър Валентин Радев
призна, че отпорът е основателен и причината е
недоверието в институциите. Земеделският министър Румен Порожанов побърза да успокои потърпевшите с парични обезщетения. След яростен
протест на овцевъди на
жълтите павета Борисов
уволни зам.-министър и
трима чиновници, вероятно без вина, като предпазни бушони. От мисията на
вирусолозите от Европейската комисия той получи

1.VIII. - 7.VIII.2018 г.

1.VIII. - 7.VIII.2018 г.

Страница

31

Български

на читателя

5

ВРЪХ НА АНТИБЪЛГАРЩИНАТА

И това доживяхме. Народните представители от
ДПС напуснаха заседанието на Народното събрание.
Причината – едноминутното мълчание, с което се почиташе паметта на изкланите батачани. Не за първи път постъпват така. Когато се обсъждаше геноцидът срещу арменския народ, пак напуснаха. Когато се обсъждат зверствата
на турците у нас, пак постъпват така. Но сега е върхът! Те показаха истинската си същност на антибългари. Жалкото е, че медиите не реагираха подобаващо на случая. За тях беше
по-важна сватбата на английския принц. Управляващите и интелигенцията
трябва сериозно да се замислят след този факт. Нека се разбере, че пропагандираният етнически мир е
пълен фалш.
Навремето, под давлението на философа с примитивно мислене Желю
Желев Конституционният съд регистрира тази ет-

ническа партия. Тези констуционни съдии, ако имат
съвест, осъзнават ли какво бъдеще са осигурили
на своите наследници, каква пропаст изкопаха между българския народ? Вече четвърт век тази партия спъва развитието на
България. Играе ролята
на фалшив балансьор при
неразбирателството между българските партии.
Нейните представители в
смесените райони деребействат и заличават българщината. В Родопите са
построени над 1000 джамии. Изпращат се деца да
учат в ислямски училища,
които след това пропагандират и налагат исляма в
смесените райони. Емисари от ислямските страни
обикалят свободно из Родопите и плашат населението, че утре това ще стане
турско и тогава ще видят
дали са турци или българи.
Така по-слабохарактерни
си връщат турските имена
без окончанията –ов и -ев.
Ислямизират се и цигани-

те в някои места. Карадайъ
повтаря думите на Ахмед
Доган, че пътят ни към Европа минава през Босфора. Трябва да му е ясно, че
този път братушките го затвориха преди 140 години.
Самият той да се запознае
с трудовете на проф. Петър Петров. Те са научни
исторически изследвания.
Да посети Смолянския исторически музей. Там ще
се запознае с изследванията на историка Никола Дамянов и ще разбере, ако
не е разбрал, кой е неговият род. Може да прочете,
ако не е чел, книгата „Време разделно” и след това

да запали свещ в памет на
дедите си. Нека се запознае и с документите по възродителния процес, та да
види за какви права и свободи се борят. Тези хора
в смесените райони имаха
повече права от обикновените българи.
Още едно фрапиращо
доказателство за антибългарщината е последното гласуване на съветниците от ДПС в Стара Загора. В изпълнение на правителствено постановление
са възстановени българските имена на около 800
местности и обекти с арабско-турски наименования.

При гласуването съветниците от ДПС гласуват против. За съжаление и „другарите” от БСП гласуват с
тях. Що за българска съвест
е това?
Управляващите, ако искат да я има България, да
насрочат референдум. Не-

ка народът се произнесе
трябва ли да има етническа партия.
Пак ще напомня завета
на Юлиус Фучик – „Хора,
бдете!”
Христо Христов –
Референта,
Правец

По стъпките на Таньо войвода
те от похода „По
стъпките
на Таньо
войвода.” Заместниккметът
на община Ветово Ивайло Кадишев приветства присъстващите

и пожела на походниците да са живи и
здрави и да продължават със същия ентусиазъм и плам това
благородно дело, будещо у всеки българин гордост.
Бяха
поднесени
венци на паметната
плоча пред къщата на
знаменосеца на четата Велко Дачев Тишев.

100-годишната баба
Цветана има кръвно
на космонавт „Това, което можах, дадох на родината“
В град Ветово под
звуците на фанфари и

От стр. 1
„Нека да си свежа като този букет цветя и още
дълги години да се радваш на близките си и да гледаш внуци и правнуци!“, пожела кметът на община „Марица“ Димитър Иванов на баба Цветана. Той
я зарадва и с 2 томчета за любимата й баба Ванга.
Баба Цветана се похвали, че няма никакви болежки, а в болница е стъпвала само веднъж в живота си
- за профилактичен преглед. Кръвното й налягане е
като на космонавт – 120 на 80.

„Започнах да печеля пари още на 5 години - помагах при отглеждането на буби в селската църква“,
разказа столетницата. Когато получила възнаграждението за труда си, тя била изключително развълнувана, защото за пръв път виждала толкова пари
накуп. „Веднага изтичах при майка ми да й покажа
колко банкноти имам“, спомни си рожденичката.
На 17 години тя и 14-годишният й брат остават
без баща и започват работа на полето, за да помагат
на семейството. Цял живот баба Цветана се занимава със земеделие. Тя има 3 деца – дъщеря и двама
сина, единият от които е починал преди 2 години.
Не спира да работи до 65 години, когато спира, за
да гледа шестте си внука и 9 правнука.
Столетницата си хапва от всичко с апетит, но наймного обича сладкиши, като любими са й едновремешните лимонови резенки. Тя почти не пие алкохол - единствено по чаша мента по празници.
Възрастната жена, която се е родила в къщата,
където чества и 100-годишния си юбилей, не гледа
телевизия. Почти през целия ден чете книги и вестници, често посещава и библиотеката в читалището.
Изобщо не ползва очилата си, които са й от 50 години, и предпочита да чете на двора, на естествена
дневна светлина. Баба Цветана спазва стриктно Коледните и Великденските пости, както и тези в сряда
и събота. Помни имената и рождените дати на всичките си близки. Позитивната нагласа и вярата в Бога са нещата, които винаги са й помагали да преодолява и най-трудните предизвикателства в живота.

През ХХ в. в Силистренска област е имало много такива жени като Стойка Чолакова. Родена е през
1931 г. в с. Сърпово,
но още когато е била малка, с родителите си се преселва в с.
Смилец. В семейството са се родили 3 деца, от които са останали две живи: тя и
брат и. От малки са ги
учили на труд. До трети клас е учила в румънско училище. Но
идва 1940 г. и тя постъпва в българско училище. Голяма радост изпитват всички българи
от този край, че са върнати в пределите на
Майка България.
След като завършва училище, работи на
полето заедно с родителите си. След създаване на ТКЗС, по почина на съветската трактористка Паша Ангелина известната трактористка Пена Арнаудова събира девойки и ги
обучава за трактористки. Сред тях е и Стойка. Бригадата от млади момичета работи в
землищата на Смилец,
Силистра, Калипетрово. До омъжването
си е била трактористка. Има много грамоти и награди. Като добри специалисти със
съпруга си Манол Добрев работят седем години в ДЗС „Янко Забунов“, с. Ножарево. Работят и в работилни-

развети трибагреници
посрещнаха четници-

шиела, плетяла, точела хубави баници
и правела най-различни сладки. Прочела е много книги и днес също чете книги и вестници.
Животът и е спокоен, защото има добра дъщеря и много
спомени от изминалия си живот. „Това,
което можах, дадох
за родината“, казва
тя и крачи към своята 90-годишнина. Да
и пожелаем да бъде
жива и здрава много години напред. Много се гордея, че се познавам с такива жени,
на които животът не е
минал напразно.
Йорданка Жекова,
Силистра

Тракторната бригада на Стойка
цата. Стойка се науча- е била учителка, а пова да ремонтира вся- сле директор на училикакви машини. По-къс- ще. Преди няколко гоно се преместват в Си- дини почина съпругът
листра. Тогава започ- на Стойка. Днес с голява да работи като тъ- ма обич за нея се грикачка в промкомбинат жи дъщеря й.
На младини Стойка е
„Димитър Дончев“. Това е жена, която може
да работи навсякъде и
е първенец в бригадата. След това постъпва
на работа в завод „Добруджа“, където се създава бригада от галиОт стр. 1
ровчици. До пенсиониОказа се, че това е бил първият брой. През всичрането си работи там.
ките тези години досега той неизменно присъстСега Стойка много тъва в семейството ми. Вестникът е моят прозорец
гува, че завода го някъм света. От неговото съдържание придобивам
ма, а навремето е пропълна и ясна представа за всичко, което става в
извеждал хиляди метри платове от памук,
ежедневието ни, най-вече за големите злини, кокоито са се изнасяли
ито ежедневно ни сервира този смазващ капитав чужбина. Дълго врелистически преход, който ни поболя и състари.
ме са живели по кварИ докога? Да можеш да траеш и да чакаш! Скъпи
тири, но после си наприятели, мили творци, продължавайте да ни осправили голяма къща в
ведомявате, да ни радвате, макар че добрите неквартал „Гагарин“, къща днес са рядкост! Въпреки това единствената
дето с голяма обич отнадежда за промяна е високият борбен дух, крайглеждат дъщеря си Нено необходим на всички ни!
ли. Тя е добро момиче и
Обичам ви!
Пенка НЕНОВА, Казанлък
завършва висше образование. Дълго време
Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА

Вестникът е моят
прозорец към света
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Няма грозни жени, има само мързеливи

Работохоличката Хелена Рубинщайн, на която принадлежат тези
думи, никога не е била
мързелива. Тя е живото
доказателство за своята
максима, защото, макар
да не е била голяма красавица, мъжете я намирали завладяваща.
Нейният живот напомня полет на метеор,
изгарящ всичко по пътя
си. Нa 20 години забърква кремове в тъмното си
австралийско дюкянче.
Няколко години по-късно нейни лаборатории
и фабрики започват да
никнат по цял свят.
Хелена Рубинщайн
е една от най-забележителните жени на XX
век. Прозорливостта и
личните й качества изравняват успеха на пионерката на модерната козметика с този на
Коко Шанел. Жан Кокто
я нарича „императрица на красотата” - напълно заслужена титла.
„Бих искала бизнесът ми
да продължи да съществува триста години”, беше заявила старата дама малко преди да почине през 1965 г.
Вече близо цял век
фирмата, която тя основава, продължава да
упражнява все същата
магия, за да стане през
1988 г. козметичен гигант номер 1 в света. В
далечната 1902 г. оба-

че никой не би помислил да заложи и цент
на малкия салон за красота, който младата полякиня отваря в центъра на Мелбърн.
Хелена е родена на
25 септември
1872 г. в Краков. Тя е найголямата от
осемте дъщери на еврейската фамилия
на Хорация и
Август Рубинщайн. Майката
произхожда от
семейство на
банкери. Бащата е по-скоро нежен мечтател, страстно привличан
от изкуството
и древността.
По рождение
най-голямата
Рубинщайн е
с дух на водач
и още от малка проявява
самостоятелност, упорство
и трудолюбие. С течение на годините обаче
противоречието между
света на строгия семеен
юдаизъм и усета за свобода и независимост по
време на гимназиалното образование накланя
везните за житейски избор в полза на последното. В един момент дори напуска училището,

наричайки го „смъртна
скука”.
На 20 г. по настояване
на баща си за малко да
се омъжи за лекар. Отказва му под претекст,
че трябва да отиде да

живее при брата на майка си. Само че на вуйчо й
му се налага да емигрира в Австралия.
Така през 1892 г. Хелена отпътува за петия
континент. В куфара госпожицата е пъхнала 12
бурканчета с крем за лице. Има ги от приятелка актриса и техен създател бил химикът Яков

Ликуски. Носи и подкрепата на майка си, която винаги й е внушавала, че интуицията и красотата са силата, която
позволява на жените сами да управляват съдбата си. Подозирала ли е тогава Хелена колко права ще
се окаже майка й?
В онези времена са нужни
3 месеца път,
за да измине
разстоянието от Краков
до Коулрейн малко забутано селище, отстоящо на 100
км oт столицата, където са
се установили
австралийските й роднини.
Пристигането на малката
Хелена е истинско събитие за дамите в града. Там
на австралийските жени, подложени на безпощадния към кожата
австралийски климат, тя
любезно предлага първото си бурканче, после
второто, скоро запасите
й свършват. Клиентките
искат още и още от чудодейния крем, успокояващ и омекотяващ загорялата им кожа. Хеле-

на усеща, че е напипала
златна жилка, и по нейно спешно настояване
от Австралия д-р Ликуски, химик по професия
и приятел на фамилията, създава формулата
на крем, който незнайно защо Хелена нарича „Валаз”. Десет мрачни години и невероятна
упоритост са необходими на младата жена, за
да се наложи в страната.
Но Хелена, която е убедена, че е родена с мисия, вярва в успеха си.
Три години по-късно
д-р Ликуски и една от
сестрите й се присъединяват към нея. Бурканчетата с крем се продават като топъл хляб. С
помощта на стария химик тя постепенно разнообразява продукцията си - лосиони, сапуни,
други видове крем.
През 1907 г. Хелена
е достатъчно богата, за
да остави салона в ръцете на сестра си и да
предприеме обиколка
из Европа. Козметичните й продукти покоряват Париж, Лондон,
Ню Йорк. В края на същата година тя се връща в Мелбърн. Американският журналист от
полски произход Едуард Тайтъс публикува
хвалебствена статия за
нея, с която я лансира.
Той е образован, има
достъп до всички инте-

лектуални и артистични
кръгове в Европа и става неин съпруг. Раждат
им се двама синове - Рой
и Хораций. Паралелно с
това отваря врати лондонският „Валаз”, настанен в сградата на лорд
Солсбъри на Майфеър.
Успехът е зашеметяващ.
Благоразумно Хелена Рубинщайн, започнала бизнеса си с една простичка рецепта,
решава да прави това,
което умее. Но го прави най-добре от всички. Тайната й - спи малко и работи по 12 часа
на ден. А вечерта неизменно се появява по
всички важни за бизнеса й модни места, хванала под ръка прекрасния
Тайтъс. Малко преди
смъртта си през 1965 г.
тя показва на своя адвокат лист жълта хартия,
на която пише „Известната магическа формула за моя крем”.
В надеждата да види списък с необичайни екзотични съставки той разгръща хартията и чете написани с нейния старателен почерк ингредиентите на вълшебния
й козметичен продукт: растителни масла, минерално масло,
парафин и някои други също толкова простички субстанции.
Това било всичко.

Домашно червило ЗА ВАШАТА ТРАПЕЗА

Знаем, че любимото ни червило
на нас, дамите, може да бъде източник на вредни химикали и тъй като
се използва върху кожата на устните,
близо до устата, те може лесно да се
абсорбират от тялото. Ето защо домашните вариации на червилата ни
позволяват да създадем не само уникален цвят, но и продукт без химически вещества.
Ако не сте почитателка на силно
оцветените червила, може да приготвите рецепта, без да добавяте цветове. Така ще постигнете добра базова
основа за устни.
Продукти: 1 ч. л. пчелен восък, 1
ч. л. масло от ший или какаово масло, 1 ч. л. кокосово масло
Тази рецепта ще създаде гладка,
ясна консистенция, която е много овлажняваща и предпазваща, изработена от напълно естествени съставки,
безопасни и подхранващи кожата.
Ето как да получите цвят на
червило със следните добавки
по ваш избор:
за червени нюанси: 1/8 ч. л. прах
от цвекло или 1 капка естествен чер-

вен хранителен оцветител без химически добавки. Важно е да ги добавите много бавно!
за кафяво и перлено кафяво: 1/4
ч. л. (или повече за цвят) органично
какао на прах, малка щипка канела
или куркума, за да получите желания нюанс.
за по-матова текстура: 1/4 ч. л.
бентонитова глина – с цвят, за да не
оставя бял нюанс върху устните. За
вкус - капка етерично масло по избор.
Приготвяне: Разтопете на водна
баня пчелния восък, маслото от ший
или какаовото масло и кокосовото
масло в стъклен буркан без капак.
Сместа трябва да се стопи бързо, защото се използва много малко от всяка съставка.
Щом се разтопи, махнете от котлона и добавете допълнителни съставки като цвят или аромат. За цвят
обикновено се използва малка щипка цвекло на прах (1/8 ч. л. или помалко), 1/4 ч. л. какао на прах, 1/8 ч.
л. бентонитна глина, 1/8 ч. л. канела
и капка ментово етерично масло за
аромат.
След като всички съставки се смесят добре, но все още са течни, използвайте капкомер, за да излеете
съдържанието във формичката, която сте избрали. Това може да бъде
и старо червило без самото багрило.
Изсипете точно под горната част, тъй
като то ще се разшири леко, докато
се охлажда. Оставете да се охлади поне за половин час. Съхранявайте на
хладно място, за да не омекне.

минути. Накрая прибавете
царевицата, разбъркайте
и оставете още 5 минути.
Махнете от котлона и поръсете със свеж магданоз.

×ИЛИ КОН КАРНЕ
Продукти: 300 г смляно или накълцано месо
(може и кайма), 1/2 малка
консерва царевица, 1 червена и 1 зелена чушка, 1 люта чушка или смлян
лютив пипер на
вкус, 1
глава
лук,
5-6
скилидк и
ч е сън,
200
г
червен
или бял боб
от консерва, 500
мл доматен сос, сол, черен пипер на вкус
Приготвяне: Нарежете
на дребно чушките, чесъна и лука и ги запържете
в дълбок съд, след което
добавете месото/каймата
и запържете до златисто.
Добавете боба и доматения сос, долейте малко вода и задушете за около 15

ПЕ×ЕНИ ДОМАТИ
ПО ИТАЛИАНСКИ

лъжичка масло. Печете в
умерена фурна. Сервирайте ги поръсени с магданоз.
Ако комбинирате печените домати с препечена филийка и леко препържен
бекон, ще получите великолепна, вкусна и питателна вечеря.

Продукти: няколко едри домата, яйца, сирене,
магданоз, масло
Пригот-

ПАНИРАНИ
КАРТОÔИ
ПО ШОТЛАНДСКИ

вяне: Разрежете доматите на две половини, изчистете ги от
семките и ги подредете в
тавичка с отвора нагоре.
Върху всеки домат счупете по едно яйце и го поръсете със сирене. Накрая
ги покрийте с 1 кафена

Продукти: 1 кг картофи, 150 г шунка, 2-3 с. л.
брашно, 2-3 с. л. галета,
2 яйца, олио
Приготвяне: Сварете картофите в подсолена вода, обелете
ги и ги нарежете на
кръгчета с дебелина 1
см. Нарежете на ситно
шунката и я смесете с
брашното и галетата. Разбийте две яйца в отделен
съд. Оваляйте картофените филийки първо в сместа от шунка, брашно и галета, а след това потопете
в яйцата. Пържете в силно
сгорещена мазнина.
Сервирайте със салата
според сезона. Поднесете
с кисело мляко, чеснов сос
и задължително – със студена бира!
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Наследено
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Раздвижи се с БНТ 2
Приказки от двора на
баба Тодора
Пътешествия
Под вълните на Черно
море
По света и у нас
Китай: Земя на чудесата
Opera open 2016
Време за губене
Туризмът №1: От Царевград Търнов до столица на културата
Изкуството да живеем
По света и у нас
Библиотеката
Най-големият музей в
света
“Надиграй ме”
Капри
Пътешествия
Отвъдморски сюжети
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История.bg
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По света и у нас
Музикални следи
Съдби човешки
Животът е вкусен
Енциклопедия България
По света и у нас
Иде нашенската музика
Opera open 2016
“Бързо, лесно, вкусно”
Време за губене
Пътувай с БНТ 2
Зомбриела
Най-доброто от...
Извън играта
Заедно
По света и у нас
Ганьо Балкански се завърна от Европа
България от край до
край 4
Децата на Балканите
Европейски маршрути
По света и у нас
70 години Рашко Младенов
Абсурдите с БНТ 2
Бразди
По света и у нас
В кадър
Непозната земя
Ганьо Балкански се завърна от Европа
Македоно – Одринска
революционна галерия
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Животни по пижами
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Съкровище в двореца
По света и у нас
Фестивалът в Гластънбъри
Капри
Здравето отблизо
Семеен бизнес
Холивудски знаменитости
Туристически маршрути
Семейство Даръл 2
Вяра и общество
Принцесата и писарят
СЪБОТА, 4 август
Инуяша
Сийбърт
Телепазарен прозорец
Сафарито на Скаут
Кунг-фу панда 2
Принцът престолонаследник
По света и у нас
Бразди
Иде нашенската музика
Митика: Некромантът

4:45 Не съм затворен кръг
5:40 Туристически маршрути
СЪБОТА, 4 август
Специалитетите на Бабет
Пътешествия
Сийбърт
Сагуа - сиамската котка
Сребристият жребец
Децата.com
Пътеводител БГ
Български уроци - народни танци, песни и
обичаи
10:00 Рецепта за култура
11:00 България от край до
край 2
11:30 Време за губене
12:00 Ай да идем
12:30 Битките за Европа
13:05 Добър ден с БНТ 2
14:05 Перфектно лято
15:25 Жива традиция
16:15 Туризмът №1: Плажни
игри
16:45 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:15 Геният
18:05 Гражданинът Кино /85
години от рождението
на кинокритика Тодор
Андрейков/
19:30 Часът на зрителите
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Енигма
22:40 Добър ден с БНТ 2
23:40 Геният
0:30 Отвъдморски сюжети
1:00 Пътувай с БНТ 2: Етно
1:30 Ленти и документи:
„Илюзионисти 78“
2:05 Игра с диаманти
4:05 Рецепта за култура
5:00 Ай да идем
5:30 Туризмът №1: Плажни
игри
6:10
6:35
7:05
7:35
8:05
8:30
9:00
9:25

СЪБОТА, 4 август
Време за губене
Златно сърце
Животът е вкусен
Ай да идем
Български уроци – аз уча
български
9:20 Европа без граници:
„Живот на граница“
9:50 Знаете ли, че...
10:00 Рецепта за култура
11:00 Малки истории
12:00 По света и у нас
12:30 Часът на зрителите
13:00 БГ кинокласика: „Живи
хора“ /режисьорът Веселина Геринска на 80/
14:15 Световните градове на
България
15:10 Време за губене
15:40 Бащата на яйцето
16:30 На опера с БНТ 2: “Евгений Онегин”
17:05 Фокусничката Лили
17:20 “Надиграй ме” в училище
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Абсурдите с БНТ 2
20:00 По света и у нас
20:45 Агресията
22:25 „Светъл пример“
23:15 По света и у нас
23:30 Нощни птици
0:30 Рецепта за култура
1:25 Часът на зрителите
1:55 Концертен цикъл „Междувремие 1890-1914”
3:15 Абсурдите с БНТ 2
3:45 История.bg
4:45 Световните градове на
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5:40 Непозната земя
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НЕДЕЛЯ, 5 август
Инуяша
Сийбърт
Сафарито на Скаут
Пророкът
Гривната от Бордо
По света и у нас
“Севилският бръснар” от
Джоакино Росини
Подвигът и другите обикновени неща
В неизвестност
България от край до край 5
Спорт ТОТО
Нашествие на извънземни:
Готови ли сме?
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Кралицата на Испания
По света и у нас
Виното на лятото
Кариеристът
В неизвестност
Виното на лятото

ПОНЕДЕЛНИК, 6 август
7:05 По следите на Капитан
Грант
8:10 Отрядът
9:00 По света и у нас
9:10 Васко да Гама от село Рупча
10:15 Семеен бизнес
10:40 Златният век
12:00 По света и у нас
12:30 Пътуващо лятно кино
12:40 Семейство Даръл 2
13:30 Най-големите музеи
14:00 Туристически маршрути
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Сребристият жребец
15:35 Лошите добри приятели
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:20 Япония днес
17:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
18:00 По света и у нас
18:20 Холивудски знаменитости
18:45 Отрядът
19:35 Животни по пижами
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Съкровище в двореца
22:55 По света и у нас
23:15 Въпрос на чест 5
0:05 Капри
1:00 Здравето отблизо
2:10 Семеен бизнес
2:35 Холивудски знаменитости
3:00 Въпрос на чест 5
3:50 Семейство Даръл 2
4:40 Съкровище в двореца
5:45 Телепазарен прозорец
6:00 Съкровище в двореца

ВТОРНИК, 7 август
7:05 По следите на Капитан
Грант
8:10 Отрядът
9:00 По света и у нас
9:10 Васко да Гама от село Рупча
10:15 Семеен бизнес
10:40 Златният век
12:00 По света и у нас
12:30 Пътуващо лятно кино
12:40 Семейство Даръл 2
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Туристически маршрути
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Сребристият жребец
15:35 Лошите добри приятели
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:20 Япония днес
17:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
18:00 По света и у нас
18:20 Холивудски знаменитости
18:45 Отрядът
19:35 Животни по пижами
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Съкровище в двореца
22:55 По света и у нас
23:15 Въпрос на чест 5
0:00 Капри
0:55 Здравето отблизо
2:05 Семеен бизнес
2:30 Холивудски знаменитости
2:55 Въпрос на чест 5
3:50 Семейство Даръл 2
4:40 Съкровище в двореца
5:45 Телепазарен прозорец
6:00 Съкровище в двореца

СРЯДА, 8 август
7:05 По следите на Капитан
Грант
8:10 Отрядът
9:00 По света и у нас
9:10 Васко да Гама от село Рупча
10:20 Семеен бизнес
10:45 Златният век
12:00 По света и у нас
12:30 Пътуващо лятно кино
12:40 Спасителен отряд “Калифорния”
13:30 Бързо, лесно, вкусно
14:00 Туристически маршрути
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Сребристият жребец
15:35 Лошите добри приятели
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:20 Япония днес
17:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
18:00 По света и у нас
18:20 Холивудски знаменитости
18:45 Отрядът
19:35 Животни по пижами
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:45 Съкровище в двореца
22:55 По света и у нас
23:15 Въпрос на чест 5
0:05 Капри
1:00 Здравето отблизо
2:10 Семеен бизнес
2:35 Холивудски знаменитости
3:00 Въпрос на чест 5
3:55 Спасителен отряд “Калифорния”
4:40 Съкровище в двореца
5:45 Телепазарен прозорец
6:00 Съкровище в двореца

НЕДЕЛЯ, 5 август
6:00 Специалитетите на Бабет
6:25 Пътешествия
6:55 Битките за Европа: Никопол - последната столица
7:30 Сагуа - сиамската котка
8:00 Сийбърт
8:30 Сребристият жребец
8:55 Духовна обител: Калоферските манастири
9:20 Изкуството да живеем
9:50 Метафора
10:35 Български уроци – аз уча
български
11:00 Библиотеката
12:00 Ай да идем
12:30 XV събор на народното
творчество „Пирин пее“
14:00 Добър ден с БНТ 2
15:00 Енигма
16:55 Шифт
17:10 Пътувай с БНТ 2: Етно
17:40 Геният
18:30 Америка днес
19:30 Любовен еликсир
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Американска иглика
22:30 Добър ден с БНТ 2
23:30 Геният
0:20 Най-големият музей в
света
0:50 Пътувай с БНТ 2: Етно
1:20 Американска иглика
3:05 Многоликата Япония:
Земята е само една
3:25 Битките за Европа: Никопол - последната столица
4:00 Библиотеката
5:00 Ай да идем
5:30 Децата.com

ПОНЕДЕЛНИК, 6 август
06:00 Празник в Неврокоп - с
песните на Георги Жбантов
06:30 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите
07:30 Раздвижи се с БНТ 2
08:00 Приказки от двора на
баба Тодора
08:10 Гугулиада
08:20 Пътешествия
08:50 Туризмът в Южен Теркей
09:00 По света и у нас
09:10 Рецепта за култура
10:10 Време за губене
10:40 Български уроци
11:10 Пред олтара на операта
11:40 Япония днес
12:00 По света и у нас
12:30 Златният век: “Мирът”
13:30 Пътеводител БГ
13:55 “Надиграй ме”
15:00 Китай на фокус: Реката
Янгдзъ
15:30 Рецепта за култура
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 Капри
18:55 Европа днес
19:10 Аз обичам Тайланд
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:15 Делото “Опенхаймер”
23:10 Ленти и документи:
“Сватбен марш”
23:35 Отвъдморски сюжети
00:00 Днес и утре
00:30 Абсурдите с БНТ 2
01:00 Златният век: “Мирът”
02:00 Пред олтара на операта
02:30 Под вълните на Черно
море

ВТОРНИК, 7 август
06:00 Вричане
06:35 Непозната земя
07:05 Часът на зрителите
07:30 Раздвижи се с БНТ 2
08:00 Гугулиада
08:15 Пътешествия
09:00 По света и у нас
09:10 Рецепта за култура
10:05 Време за губене
10:35 Часът на зрителите
11:05 Остров Комачина
11:15 България от край до
край 4
11:45 Шифт
12:00 По света и у нас
12:30 Златният век: “Ахелой”
13:30 Опознай България
13:55 “Надиграй ме”
15:00 Китай на фокус: Реката
Янгдзъ
15:35 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 Капри
18:55 Очарователни погледи
от Китай
19:05 Васил Стоев - Вибрацията на една нация
20:00 По света и у нас
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:15 Хектор Берлиоз - Фантастична симфония
22:15 „Ритнитопковци“
23:30 Отвъдморски сюжети
00:00 Днес и утре
00:30 Абсурдите с БНТ 2
01:00 Златният век: “Ахелой”
02:00 България от край до
край 4
02:30 Под вълните на Черно
море
02:40 Рецепта за култура

СРЯДА, 8 август
06:00 Един глас от Родопите Румен Родопски
06:30 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите
07:30 Раздвижи се с БНТ 2
08:00 Гугулиада
08:20 Пътешествия
08:50 Очарователни погледи
от Китай
09:00 По света и у нас
09:10 Рецепта за култура
10:05 Време за губене
10:35 Опознай България
11:00 Европейски маршрути
11:10 България от край до
край 4
11:40 Многоликата Япония:
Земята е само една
12:00 По света и у нас
12:30 Америка днес
13:30 Български уроци
13:55 “Надиграй ме”
15:05 Китай на фокус: Реката
Янгдзъ
15:40 Капри
16:35 Пътешествия
17:05 Отвъдморски сюжети
17:35 Пътувай с БНТ 2
18:05 Капри
19:00 Камбаните са моите деца
19:30 Николай Майсторов –
сподавен вик
20:00 По света и у нас
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:15 Делото “Опенхаймер”
22:30 Ленти и документи
23:30 Отвъдморски сюжети
00:00 Изкуството на 21 век
00:30 Абсурдите с БНТ 2
01:00 Америка днес
02:00 България от край до
край 4
02:30 Многоликата Япония

ЧЕТВЪРТЪК, 9 август
06:05 Звезда вечерница
06:35 Непозната земя
07:00 Часът на зрителите
07:30 Раздвижи се с БНТ 2
08:00 Гугулиада
08:20 Пътешествия
08:50 Знаете ли, че...
09:00 По света и у нас
09:10 Рецепта за култура
10:10 Време за губене
10:40 Български уроци – аз уча
български
11:05 Знаете ли, че...
11:15 България от край до
край 4
11:45 Китай: Земя на чудесата
12:00 По света и у нас
12:30 Умно село
13:25 Български уроци - народни танци, песни и
обичаи
13:55 Екология
14:10 “Надиграй ме”
15:15 Под вълните на Черно
море
15:35 Капри
16:30 Пътешествия
17:00 Отвъдморски сюжети
17:30 Пътувай с БНТ 2
18:00 Капри
19:00 Стефан Кънчев - спомен
и знак
19:25 Аз и ти
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Абсурдите с БНТ 2
21:15 Рецепта за култура
22:10 Цената на захарта
23:45 Изкуството на 21 век
00:15 Абсурдите с БНТ 2
00:45 Цената на захарта
02:20 Европейски маршрути
02:30 Рецепта за култура

НЕДЕЛЯ, 5 август
Оазис сред житата
Животът е вкусен
Опознай България
Български уроци - народни танци, песни и
обичаи
8:30 Море на мечтите
9:00 Децата.com
9:30 България от край до
край 4
10:00 Иде нашенската музика
11:00 Вяра и общество с Горан
Благоев
12:00 По света и у нас
12:30 БГ кинокласика: „Басейнът“
14:50 Извън играта
15:25 Бащата на яйцето
16:15 Бразди
16:45 Туризмът №1: Плажни
игри
17:15 “Надиграй ме” в училище
18:30 Добър ден с БНТ 2
19:30 Пътувай с БНТ 2: Етно
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Часът на българската
музика
21:40 В главната роля Велко
Кънев: „Да обичаш на
инат“
23:10 Спортна треска
0:10 По света и у нас
0:25 Извън играта
1:00 Иде нашенската музика
2:00 Непозната земя
2:30 Opera open 2016
3:30 История.bg
4:40 Спортна треска
5:40 Опознай България

ПОНЕДЕЛНИК, 6 август
06:05 Здравето отблизо
07:15 Ай да идем
07:45 Знаете ли...
08:05 Отблизо с Мира Добрева
09:00 По света и у нас
09:10 Заедно
09:40 Часът на зрителите
10:10 Животът е вкусен
11:05 Най-доброто от...
11:35 Децата на Балканите
12:00 По света и у нас
12:30 Малки истории
13:30 История.bg
14:30 “Бързо, лесно, вкусно”
15:00 Време за губене
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Вълшебните приказки на
щурчето
17:30 Човешка комедия
18:00 По света и у нас
18:20 Ганьо Балкански се завърна от Европа
19:00 Непозната земя
19:45 Заек в шапката
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Хайка за вълци
21:40 В кадър
22:10 Рецитал на Матео Макиони /Италия/
22:25 Гоце Делчев - праведникът с кама в пояса
22:55 По света и у нас
23:15 Извън играта
23:50 Часът на зрителите
00:20 Ганьо Балкански се завърна от Европа
00:50 Светлина в безкрая
01:00 Добър ден с БНТ 2
02:00 Време за губене

ВТОРНИК, 7 август
06:00 Здравето отблизо
07:10 Български уроци
07:40 Светлина в безкрая
08:00 Отблизо с Мира Добрева
09:00 По света и у нас
09:10 Човешка комедия
09:40 Пътувай с БНТ 2: Етно
10:10 Животът е вкусен
11:05 Вълшебните приказки на
щурчето
11:35 Съживената река
12:00 По света и у нас
12:30 Ретро спорт
13:35 История.bg
14:35 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
15:05 Време за губене
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Къщата на думите
16:30 Иде нашенската музика
17:30 Атлас
18:00 По света и у нас
18:20 Ганьо Балкански се завърна от Европа
18:50 Орфеева приказка
19:10 На опера с БНТ 2: “Евгений Онегин”
19:45 Моят скейтборд
20:00 По света и у нас
20:45 Кирил Кавадарков на 75
години
22:05 Знаете ли...
22:25 Генерал Иван Цончев генерал на две армии
22:55 По света и у нас
23:15 Пътувай с БНТ 2: Етно
23:50 Ай да идем
00:20 Ганьо Балкански се завърна от Европа
00:50 Светлина в безкрая

СРЯДА, 8 август
06:00 Здравето отблизо
07:10 Бригадата
07:30 Гоце Делчев - праведникът с кама в пояса
08:00 Библиотеката
09:00 По света и у нас
09:10 Атлас
09:40 Време за губене
10:10 Животът е вкусен
11:05 Къщата на думите
11:35 Животни сред бухналата
зеленина
12:00 По света и у нас
12:30 Рецепта за култура
13:30 История.bg
14:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
15:00 Време за губене
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Най-доброто от...
16:30 Вяра и общество
17:30 Знаци по пътя
18:00 По света и у нас
18:20 Ганьо Балкански се завърна от Европа
18:50 Знаете ли...
19:10 Европа без граници
19:45 Том и Оскар
20:00 По света и у нас
20:45 Търси се съпруг за мама
22:10 Музиката в българското
кино
22:55 По света и у нас
23:15 Абсурдите с БНТ 2
23:45 Бразди
00:15 Ганьо Балкански се завърна от Европа
00:45 Отблизо с Мира Добрева
01:40 Време за губене
02:10 Пътувай с БНТ 2

ЧЕТВЪРТЪК, 9 август
06:00 Здравето отблизо
07:10 Принцът на планинския
поток
07:25 Туризмът №1: Плажни
игри
07:55 Извън играта
08:30 Генерал Иван Цончев генерал на две армии
09:00 По света и у нас
09:10 Знаци по пътя
09:35 Бразди
10:05 Животът е вкусен
11:00 Най-доброто от...
11:30 Заръката
12:00 По света и у нас
12:30 Вяра и общество
13:30 История.bg
14:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
15:00 Време за губене
15:30 Пътувай с БНТ 2
16:00 Енциклопедия България
16:30 Ретро спорт
17:30 Музикални следи
18:00 По света и у нас
18:30 Големите игри
18:55 Светлина в безкрая
19:15 Боговете на Пловдив:
Многоезичният храм
19:45 Малкият самурай
20:00 По света и у нас
20:45 Хайка за вълци
21:40 Концерт на Диляна Момчилова и Кеворк Мардиросян
22:50 По света и у нас
23:10 Време за губене
23:40 България от край до
край 4
00:10 Големите игри

7:00
7:25
8:10
8:55
10:15
12:00
12:30
15:05
16:05
18:00
18:30
19:00
19:50
20:00
20:30
20:45
22:55
23:10
0:40
2:20
3:10

6:10
6:40
7:35
8:00

Най-големите музеи
В неизвестност
Вяра и общество
България от край до край 5
Извън играта
Вулканите
Лека нощ, деца!
По света и у нас
Спортни новини
Кариеристът
По света и у нас
Студио Х: Насън
Митика: Некромантът
В неизвестност
Вулканите
Студио Х: Насън
Бразди
Иде нашенската музика

ЧЕТВЪРТЪК, 9 август
7:05 По следите на Капитан
Грант
8:10 Отрядът
9:00 По света и у нас
9:10 Фильо и Макензен
10:15 Семеен бизнес
10:40 Златният век
11:40 Телепазарен прозорец
12:00 По света и у нас
12:30 Пътуващо лятно кино
12:40 Спасителен отряд “Калифорния”
13:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
14:00 Туристически маршрути
14:30 Сагуа - сиамската котка
14:45 Сид - дете на науката
15:10 Сребристият жребец
15:35 Лошите добри приятели
16:00 По света и у нас
16:10 Новини на турски език
16:25 Капри
17:20 Япония днес
17:30 Бързо, лесно, вкусно:
“Храна за душата”
18:00 По света и у нас
18:30 Спорт ТОТО
19:00 Отрядът
19:50 Лека нощ, деца!
20:00 По света и у нас
20:30 Спортни новини
20:45 Съкровище в двореца
22:50 По света и у нас
23:10 Въпрос на чест 5
0:00 Капри
0:50 Здравето отблизо
2:05 Семеен бизнес
2:30 Туристически маршрути
3:00 Въпрос на чест 5
3:45 Япония днес
4:05 Спасителен отряд “Калифорния”

2

8
ПЕТЪК, 3 август
06:00 „Трансформърс прайм”
06:30 „Приятели“ с.4, еп.1
07:00 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Висше общество” с.1, еп. 30
15:00 Премиера: „Шест сестри”
с.3, еп. 59
16:00 Премиера: „Алиса в страната на любовта” с.1, еп.
58
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и
приятели”/п./ - комедийно шоу
17:50 Спорт тото
18:00 „Опасни улици“ еп. 10
19:00 bTV Новините
20:00 Премиера: „Семейни
тайни” с. 1, еп.5
21:30 „Всичко може да се случи” с.1, еп.24
22:30 „Менталист: Крадецът на
мисли“ с.1, еп.8
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Загадките на Лора” с.1,
еп.21
01:00 „Шест сестри” /п./
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Опасни улици” с.11, еп.
25
05:30 „Аламинут”/п./
bTV синема
Петък, 3 август
06:00 „Фамилията”с.2
08:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“с.6
09:15 „Опасна зависимост“
11:15 „Фамилията”с.3, еп. 11,12
13:15 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“с.6, еп.5
14:15 „Чарлз Дарвин: Сътворение“ - драма, исторически, биографичен
16:30 „Историята на един делфин 2“ - драма, семеен
19:00 „Разплата” - драма, екшън, криминален, трилър (САЩ, 1999), режисьор - Брайън Хелгеланд,
актьори - Мел Гипсън,
Грег Хенри, Мария Бело,
Дейвид Пеймър, Крис
Кристоферсон, Луси Лиу
и др.
21:00 „На всяка цена“ - криминален, драма (САЩ,
2016), режисьор - Дейвид
Макензи, актьори - Дейл
Дики, Бен Фостър, Крис
Пейн, Джеф Бриджис,
Уилям Стерчи, Бък тейлър и др.
23:00 „Талисманът” - драма
(САЩ, 2012), режисьор Скот Хикс, актьори - Зак
Ефрон, Тейлър Шилинг,
Блайт Данър , Адам ЛеФевр, Джо Крест, Райли
Томас Стюарт, Кортни
Джеймс Кларк, Камеран
Бенфилд и др.
01:00 „Фалшиво обвинение“
- драма (Канада, 2009),
режисьор - Дейвид
Уинклър, актьори - Брук
Невин, Кате Джаксън,
Кийгън Конър Трейси и
др.
02:45 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“с.6
бтв комеди
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00

12:00
14:00
15:00
17:00
18:00
19:30
20:00
22:00
23:00
00:00

02:00

Петък, 3 АВГУСТ
„Шегаджии”, с.1
„Учителката по френски“
„Стъпка по стъпка”
„Шоуто на Слави” - вечерно ток шоу
„Моята голяма гръцка
свалка” - комедия, романтичен (САЩ, Испания,
2009), режисьор - Доналд
Петри, актьори - Ния
Вардалос, Ричард Драйфус, Алексис Георгулис,
Алистър Макгоуан,
Мария Аданес, Харланд
Уилямс, Рейчъл Драч
„Моите мили съседи“
„Страхотни новини“
„Двама мъже и половина“
„Българи на три морета”
- комедийно риалити
„Моите мили съседи“
„Учителката по френски“
„Двама мъже и половина“, с.1
„ Страхотни новини ”, с.2
„Двама бащи, двама синове”, с.3
„Моята голяма гръцка
свалка” - комедия, романтичен (САЩ, Испания,
2009), режисьор - Доналд
Петри, актьори - Ния
Вардалос, Ричард Драйфус, Алексис Георгулис,
Алистър Макгоуан,
Мария Аданес, Харланд
Уилямс, Рейчъл Драч
„Шегаджии“

Най-гледаните
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СЪБОТА, 4 август
06:00 „Малкото пони: Приятелството е магия”
07:00 „Двама мъже и половина” с.6, еп. 11,12
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Cool…T”
12:00 bTV Новините
12:30 „Мястото БГ“
13:00 „Корабът на мечтите:
Бали“ - драма
15:00 bTV Ваканция: „Круд”
17:00 „Златна възможност”
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите /п./
- поредица за журналистически филми
20:00 „Лара Крофт: Томб Рейдър”
22:00 „Извънредно решение“ екшън, приключенски
00:00 „Конфликт в малко
Токио“ - екшън, комедия, драма (САЩ,
1991), режисьор - Марк
Лестър, актьори - Долф
Лундгрен, Брандън Лий,
Кари - Хироюки Тагава,
Тиа Карере и др.
01:30 „Корабът на мечтите:
Бали“ - драма, комедия,
романтичен (Германия,
2000), режисьор - Михаел Стайнке, актьори
- Сигфил Раух, Хайде
Келер, Хорст Науман
03:20 „Круд”, приключенски,
комедия (САЩ, 2013),сценаристи - Крис Сандърс,
Кърк Де Мико, режисьори - Кърк Де Мико
05:00 „Двама мъже и половина” /п./
05:30 „Аламинут“ /п./

НЕДЕЛЯ, 5 август
06:00 „Малкото пони: Приятелството е магия”
07:00 „Двама мъже и половина” с.6, еп. 13,14
08:00 „Тази събота и неделя”
11:00 „Търси се…” /п./ - токшоу
с водещи Меги и Нели
12:00 bTV Новините
12:30 „НепознатиТЕ” /п./
13:00 „Корабът на мечтите:
Сингапур/Бинтан“
15:00 bTV Ваканция: „Турбо
17:00 „120 минути”
19:00 bTV Новините
19:30 bTV Репортерите /п./
- поредица за журналистически филми и
разследвания
20:00 „Индиана Джоунс: Похитителите на изчезналия
кивот“ - приключенски
22:30 „Фантастичната четворка” - екшън, фантастика
00:30 „Стилето” - драма, eкшън, криминален (САЩ,
2008),режисьор - Ник
Валелонга, актьори - Том
Беринджър, Майкъл
Бейн,Стана Катич, Пол
Слоън, Уилям Форсайт
02:00 „Корабът на мечтите:
Сингапур/Бинтан“ - драма, комедия, романтичен (Германия, 2012),
режисьор - Ханс - Юрген
Тойгел, актьори - Сигфил
Раух, Хайде Келер, Ник
Уайлдър и др.
03:20 „Турбо” (САЩ, 2013), режисьор - Дейвид Сорън,
сценаристи - Робърт Д.
Сийгъл, Дарън Лемке,
Дейвид Сорън

ПОНЕДЕЛНИК, 6 август
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ”
06:30 „Приятели“ еп.6
07:00 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Висше общество” - сериал, с.1, еп. 31
15:00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.3, еп. 60
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.1, еп. 59
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и
приятели”/п./ - комедийно шоу
17:50 Спорт тото
18:00 „Опасни улици“ - сериал,
с.12, еп. 11
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Семейни
тайни” - сериал, с. 1, еп.6
21:30 „Всичко може да се случи” - сериал, с.1, еп.25
22:30 „Менталист: Крадецът на
мисли“ - сериал, с.7, еп.9
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Загадките на Лора” - сериал, с.1, еп.22
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Опасни улици” - сериал,
с.11, еп. 26

ВТОРНИК, 7 август
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ”
06:30 „Приятели“ - сериал, с.4,
еп.7
07:00 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Висше общество” - сериал, с.1, еп. 32
15:00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.3, еп. 61
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.1, еп. 60
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и
приятели”/п./ - комедийно шоу
18:00 „Опасни улици“ - сериал,
с.12, еп. 12
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Семейни
тайни” - сериал, с. 1, еп.7
21:30 „Всичко може да се случи” - сериал, с.1, еп.26
22:30 „Менталист: Крадецът на
мисли“ - сериал, с.7, еп.10
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Загадките на Лора” - сериал, с.2, еп.1
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Опасни улици” - сериал,
с.11, еп. 27

СРЯДА, 8 август
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ”
06:30 „Приятели“ - сериал, с.4,
еп.8
07:00 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Висше общество” - сериал, с.1, еп. 33
15:00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.3, еп. 62
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.1, еп. 61
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и
приятели”/п./ - комедийно шоу
18:00 „Опасни улици“ - сериал,
с.12, еп. 13
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Семейни
тайни” - сериал, с. 1, еп.8
21:30 „Всичко може да се случи” - сериал, с.2, еп.1
22:30 „Менталист: Крадецът на
мисли“ - сериал, с.7, еп.11
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Загадките на Лора” - сериал, с.2, еп.2
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Опасни улици” - сериал,
с.11, еп. 28

ЧЕТВЪРТЪК, 9 август
06:00 „Трансформърс: Рескю
Ботс ”
06:30 „Приятели“ - сериал, с.4,
еп.9
07:00 „Тази сутрин” - информационно предаване с
водещ Антон Хекимян
09:30 „Преди обед”
12:00 bTV Новините
12:30 „Шоуто на Слави” /п/ вечерно ток шоу
13:30 Премиера: „Висше общество” - сериал, с.1, еп. 34
15:00 Премиера: „Шест сестри”
- сериал, с.3, еп. 63
16:00 Премиера: „Алиса в
страната на любовта” сериал, с.1, еп. 62
17:00 bTV Новините
17:30 „Комиците и
приятели”/п./ - комедийно шоу
17:50 Спорт тото
18:00 „Опасни улици“ - сериал,
с.12, еп. 14
19:00 bTV Новините - централна емисия
20:00 Премиера: „Семейни
тайни” - сериал, с. 1, еп.9
21:30 „Всичко може да се случи” - сериал, с.2, еп.2
22:30 „Менталист: Крадецът на
мисли“ - сериал, с.7, еп.12
23:30 bTV Новините - късна
емисия
00:00 „Загадките на Лора” - сериал, с.2, еп.3
01:00 „Шест сестри” /п./ - сериал
02:00 bTV Новините
02:30 „Преди обед” /п./ - токшоу
04:30 „Опасни улици” еп. 29

Събота, 4 август
06:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“с.6
07:15 „Ден на подбора” - драма, спортен
09:45 „Истината за Чарли“ трилър, мистерия
12:00 „Талисманът” - драма
14:15 „Разплата” - драма, екшън, криминален
16:15 „На всяка цена“ - криминален, драма (САЩ,
2016), режисьор - Дейвид
Макензи, актьори - Дейл
Дики, Бен Фостър, Крис
Пейн, Джеф Бриджис,
Уилям Стерчи, Бък тейлър и др.
18:15 „Хакер“ - драма, криминален (САЩ, 2015),
режисьор - Майкъл Ман,
актьори - Крис Хемсуърт,
Вайола Дейвис, Вей Тан,
Холт Макколъни и др.
21:00 „РПУ Оня свят” - екшън,
приключенски, комедия,
(САЩ, 2013), режисьор
- Робърт Швенке, актьори - Райън Рейнолдс,
Джеф Бридж, Стефани
Зостак, Лари Джо Кембъл, Джеймс Хонг, Майк
О’Майли и др.
23:00 Cinema X: „Битката на
прокълнатите” - екшън,
приключенски, фантастика (САЩ, Сингапур,
2013), режисьор - Кристофър Хатън, актьори
- Долф Лундгрен, Мелани
Занети, Мат Доран и др.
00:45 „Чужденецът” - комедия,
романтичен (България,
2012), режисьор - Ники
Илиев, актьори - Георги
Кадурин, Любомир Ковачев, Саня Борисова, Ники Илиев, Катрин Готие,
Елен Колева, Валентин
Гошев, Асен Блатечки,
Кристоф Ламбер и др.

Неделя, 5 август
06:00 „Чарлз Дарвин: Сътворение“ - драма
08:15 „Между два живота” - комедия
10:30 „Тайната на горските
пазители” - аанимация,
приключенски, фентъзи
12:30 „Историята на един делфин 2“ - драма, семеен
(САЩ, 2014), режисьор
- Чарлз Мартин Смит,
актьори - Морган Фрийман, Ашли Джъд, Джулиана Харкави, Хари Коник
Младши, Нейтън Гембъл,
Крис Кристофърсън и др.
15:00 „Проклятието на спящата красавица” - фентъзи,
трилър, мистерия
16:45 „РПУ Оня свят” - екшън,
приключенски, комедия,
(САЩ, 2013), режисьор
- Робърт Швенке, актьори - Райън Рейнолдс,
Джеф Бридж, Стефани
Зостак, Лари Джо Кембъл, Джеймс Хонг, Майк
О’Майли и др.
18:45 „Острието” - - драма,
САЩ, 1998 г., режисьор Лий Тамахори, а актьори
- Антъни Хопкинс, Алек
Болдуин, Ел Макфърсън
Харолд Периньо мл., Лий
Тамахори, Игор Жаду Лило, Алън Шарп и др.
21:00 „Големият Лебовски“
23:30 „Сърфист” - комедия
(САЩ, 2008), режисьор
- С.Р. Биндлер, актьори
- Тод Сташуик, Кассандра Хепберн, Зачери
Книгтън, Сара Риад, Джефри Нордлинг, Алекси
Гилмор, Матю МакКонахи
и др.
01:15 „Битката на прокълнатите”

Понеделник, 6 август
06:00 „Фамилията”с.2
08:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“с.6
09:15 „Разплата” - драма
11:30 „Режисьорът Истууд:
Неочаквана история“ документален филм
12:45 „Фамилията”с.3, еп. 13
13:45 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“с.6, еп.6
14:45 „Северополис“ - комедия
16:30 „Талисманът” - драма
(САЩ, 2012), режисьор Скот Хикс
18:45 „Историята на един делфин 2“ - драма, семеен
21:00 Премиера: „Седмият
син“ - екшън, фентъзи,
приключенски (САЩ,
Великобритания, Канада,
Китай, 2014), режисьор Сергей Бодров, актьори Джеф Бриджис, Джулиан
Мур, Джейсън Скот Лий,
Джимон Хонсу, Алисия
Викандер, Оливия Уилямс, Кит Харингтън, Бен
Барнес и др.
23:15 „Любов и други невъзможни неща” - драма
(САЩ, 2009) , режисьор
- Дон Рос, актьори - Натали Портман, Скот Коен,
Лиса Кудроу, Чарли Тан,
Лорън Амброус, Майкъл
Кристофър и др.
01:15 Фамилията”с.3
02:15 „Режисьорът Истууд: Неочаквана история“ - документален филм (САЩ,
2013), режисьор - Ричард
Скикел, актьори - Кевин
Бейкън, Кевин Костнър,
Морган Фрийман, Джин
Хекман, Мартин Скорсезе, Стивън Спилбърг,
Хилъри Суонк и др.
03:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“с.6

Вторник, 7 август
06:00 „Фамилията”с.2
07:00 „Режисьорът Истууд:
Неочаквана история“ документален филм
08:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“с.6
09:15 „Талисманът” - драма
11:30 „Седем часа разлика”с.1,
еп. 1
13:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“с.6, еп.7
14:30 „Седмият син“ - екшън,
фентъзи, приключенски
16:45 „Между два живота” комедия, Канада, 2008 г.,
режисьор: Джон Стокуел, в ролите: Ева Амури,
Антон Йелчи, Сюзън
Сърандън, Уила Холанд
18:45 „Любов и други невъзможни неща” - драма
(САЩ, 2009) , режисьор
- Дон Рос, актьори - Натали Портман, Скот Коен,
Лиса Кудроу, Чарли Тан,
Лорън Амброус, Майкъл
Кристофър и др.
21:00 „Отмъщение по женски”
- комедия, романтичен
(САЩ, 2014), режисьор Ник Касаветис, актьори
- Камерън Диас, Лесли
Ман, Николай Костер Валдау, Дон Джонсън,
Кейт Ъптан, Тейлър Кини,
Ники Минаж и др.
23:15 „И така нататък” - драма,
комедия, романтичен
(САЩ, 2014), режисьор
- Роб Райнър, актьори
- Майкъл Дъглас, Даян
Кийтън, Стерлинг Джеринс, Ани Парис, Франсис Стернхаген, Йайа
ДаКоста, Франки Вали,
Майкъл Тера, Остин Лизи, Анди Карл и др.
01:15 „Седем часа разлика”с.1
03:15 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“с.6

Сряда, 8 август
06:00 „Седем часа разлика”с.1
08:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“с.6
09:15 „РПУ Оня свят” - екшън,
приключенски, комедия,
(САЩ, 2013), режисьор
- Робърт Швенке, актьори - Райън Рейнолдс,
Джеф Бридж, Стефани
Зостак, Лари Джо Кембъл, Джеймс Хонг, Майк
О’Майли и др.
11:30 „Седем часа разлика”с.1,
еп. 1,2
13:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“с.6, еп.8
14:30 „Отмъщение по женски”
16:45 „Чарлз Дарвин: Сътворение“ - драма, исторически, биографичен
(Великобритания, 2009),
режисьор - Джон Амиел
19:00 „Сърфист” - комедия
(САЩ, 2008), режисьор
- С.Р. Биндлер, актьори
- Тод Сташуик, Кассандра Хепберн, Зачери
Книгтън, Сара Риад, Джефри Нордлинг, Алекси
Гилмор, Матю МакКонахи
и др.
21:00 „Как да си дресираш дракон 2” - анимация (САЩ,
2014), режисьор - Дийн
Деблоа, продуценти:
Дийн Деблоа, Кристин
Белсън, Бони Арнолд,
Майкъл Конъли
23:00 „Агора” - драма, исторически, приключенски,
романтичен (САЩ, Испания, 2009), режисьор
- Алехандро Аменабар,
актьори - Оскар Айзък,
Рейчъл Уайз, Макс
Мингела, Рупърт Евънс,
Ошри Коен и др.
01:30 „Седем часа разлика”с.1
03:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“с.6

Четвъртък, 9 август
06:00 „Седем часа разлика”с.1
08:00 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“с.6
09:15 „Невидим знак”
11:30 „Седем часа разлика”с.1,
еп. 4,5
13:30 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“с.6, еп.9
14:30 „Агора” - драма, исторически, приключенски,
романтичен (САЩ, Испания, 2009), режисьор
- Алехандро Аменабар,
актьори - Оскар Айзък,
Рейчъл Уайз, Макс
Мингела, Рупърт Евънс,
Ошри Коен и др.
17:00 „Как да си дресираш дракон 2” - анимация (САЩ,
2014), режисьор - Дийн
Деблоа, продуценти:
Дийн Деблоа, Кристин
Белсън, Бони Арнолд,
Майкъл Конъли
19:15 „Северополис“ - комедия
(САЩ, 2014), режисьор
- Дъглас Бар, актьори
- Тифани Тисън, Джош
Хопкинс, Бейли Медисън, Макс Чарлз, Кандис
Глоувър и др.
21:00 „Газ до дупка” - екшън,
комедия (Норвегия,
2014), режисьор - Халвард Брейн, актьори
- Андерс Басмо Кристенсен, Ида Хюсой, Свен
Нордин, Ото Йесперсен,
Тронд Халбо и др.
23:00 „Имигранти” - драма
(САЩ, 2009), режисьор Уейн Креймър, актьори
- Харисън Форд, Рей Лиота, Лизи Каплан, Джим
Стърджис, Ашли Джъд,
Клиф Къртис, Шон Пен
01:15 „Седем часа разлика”с.1
03:15 „Ризоли и Айлс: Криминални досиета“с.6

03:00 „Стъпка по стъпка“
04:00 „ Двама бащи, двама
синове”
05:00 „Шегаджии“

05:00 „ По - добре късно отколкото никога”

01:30 „Приятели“
03:30 „Страхотни новини”

04:00 „Мутра по заместване”
05:00 „Шегаджии“

Неделя, 5 АВГУСТ
06:00 „Майк и Моли“, с.5
08:00 „Приятели“, с.4
10:00 „Майка под наем“ - комедия, романтичен (САЩ,
2008), режисьор - Майкъл Маккълърс, актьори
- Денис О’Хеър, Ейми
Полър, Дакс Шепард,
Сигорни Уивър, Тина
Фей, Грег Киниър, Стив
Мартин
12:00 „Моята голяма гръцка
свалка” - комедия, романтичен (САЩ, Испания,
2009), режисьор - Доналд
Петри, актьори - Ния
Вардалос, Ричард Драйфус, Алексис Георгулис,
Алистър Макгоуан,
Мария Аданес, Харланд
Уилямс, Рейчъл Драч
14:00 „ Двама мъже и половина“
16:00 „Учителката по френски“
17:30 „Моите мили съседи“
20:30 Премиера: „СуперБоброви“ - комедия
(Русия, 2016), режисьор
- Дмитрий Дяченко, актьори - Павел Деревянко, Оксана Акинишина,
Роман Мадянов, Ирина
Пегова, Владимир Толоконников
22:30 „По - добре късно отколкото никога”
23:30 „Майк и Моли”

Понеделник, 6 август
06:00 „Шегаджии”, с.2
07:00 „Моето семейство“
08:00 „Стъпка по стъпка”
09:00 „Българи на три морета”
- комедийно риалити
10:00 „Котки и кучета: Отмъщението на Кити“ - комедия
(САЩ, 2010), режисьор
- Брад Пейтън, актьори
- Крис О’Донъл, Джак
Макбрайър, Пол Родригез, Малкълм Гудуин,
Малкълм Стюарт
12:00 „Моите мили съседи“
14:00 „На по - добро място“
15:00 „По средата“
16:00 „Двама мъже и половина“
17:00 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
17:30 „Домашен арест“, с.1
18:00 „Моите мили съседи“
19:30 „Моето семейство“, с.8
20:00 „По средата“, с.8
21:00 „Двама мъже и половина“, с.2
22:00 „ На по - добро място ”,
с.2
23:00 „Мутра по заместване”,
с.4
00:00 „Котки и кучета: Отмъщението на Кити“ - комедия
(САЩ, 2010), режисьор
- Брад Пейтън, актьори
- Крис О’Донъл, Джак
Макбрайър, Пол Родригез, Малкълм Гудуин,

Четвъртък, 9 АВГУСТ
06:00 „Шегаджии”, с.3
07:00 „Учителката по френски“
08:00 „Стъпка по стъпка”
09:00 „Комиците и приятели” комедийно шоу
09:30 „Домашен арест“, с.1
10:00 „Болни от любов“ - комедия, романтичен (САЩ,
1997), режисьор - Грифин
Дън, актьори - Мег
Райън, Матю Бродърик,
Чеки Карио, Морийн
Стейпълтън
12:00 „Моите мили съседи“
14:00 „Страхотни новини“
15:00 „По средата“
15:30 „Двама мъже и половина“
17:00 „Шоуто на Слави”
18:00 „Моите мили съседи“
19:30 „Учителката по френски“
20:00 „По средата“, с.8
21:00 „Двама мъже и половина“, с.2
22:00 „Страхотни новини”, с.1
23:00 „Мутра по заместване”
23:30 „Двама бащи, двама синове“, с.3
00:00 „Болни от любов“ - комедия, романтичен (САЩ,
1997), режисьор - Грифин
Дън, актьори - Мег
Райън, Матю Бродърик,
Чеки Карио, Морийн
Стейпълтън
02:00 „Шегаджии“
03:00 „Кое е това момиче“
04:00 „Мутра по заместване”
04:30 „ Двама бащи, двама
синове”

Събота, 4 АВГУСТ
06:00 „Майк и Моли“, с.5
08:00 „Приятели“, с.4
10:00 Премиера: „СуперБоброви“ - комедия
(Русия, 2016), режисьор
- Дмитрий Дяченко, актьори - Павел Деревянко, Оксана Акинишина,
Роман Мадянов, Ирина
Пегова, Владимир Толоконников
12:00 „Лъжовна съпруга“ комедия, романтичен
(САЩ, 1992), режисьор Франк Оз, актьори - Стив
Мартин, Голди Хоун,
Дана Дилейни, Джули
Харис, Питър МакНикъл
14:00 „ Двама мъже и половина“
16:00 „Учителката по френски“
17:30 „Моите мили съседи“
20:30 „Майка под наем“ - комедия, романтичен (САЩ,
2008), режисьор - Майкъл Маккълърс, актьори
- Денис О’Хеър, Ейми
Полър, Дакс Шепард,
Сигорни Уивър, Тина
Фей, Грег Киниър, Стив
Мартин
22:30 „По - добре късно отколкото никога”
23:30 „Майк и Моли”
01:30 „Приятели“
03:30 „Страхотни новини”

02:00
03:00
04:00
05:00

Малкълм Стюарт
„Шегаджии“
„Стъпка по стъпка“
„Мутра по заместване”
„Шегаджии“

Вторник, 7 август
06:00 „Шегаджии”, с.2
07:00 „Моето семейство“
08:00 „Стъпка по стъпка”
09:00 „Комиците и приятели“ комедийно шоу
09:30 „Домашен арест“, с.1
10:00 „Майор Пейн“ - комедия
(САЩ,1995), режисьор
- Ник Касъл, актьори Деймън Уейънс, Майкъл
Айрънсайд, Скот Бигълоу, Албърт Хол
12:00 „Моите мили съседи“
14:00 „На по - добро място“
15:00 „По средата“
16:00 „Двама мъже и половина“
17:00 „Шоуто на Слави“ - вечерно ток шоу
18:00 „Моите мили съседи“
19:30 „Моето семейство“, с.8
20:00 „По средата“, с.8
21:00 „Двама мъже и половина“, с.2
22:00 „ На по - добро място ”
23:00 „Мутра по заместване”,
с.4
00:00 „Майор Пейн“ - комедия
(САЩ,1995), режисьор
- Ник Касъл, актьори Деймън Уейънс, Майкъл
Айрънсайд, Скот Бигълоу, Албърт Хол
02:00 „Шегаджии“
03:00 „Стъпка по стъпка“

06:00
07:00
08:00
09:00
10:00

12:00
14:00
15:00
16:00
17:00
17:30
18:00
19:30
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00

02:00
03:00
04:00
05:00

Сряда, 8 АВГУСТ
„Шегаджии”, с.2
„Моето семейство“
„Стъпка по стъпка”
„Шоуто на Слави“ - вечерно ток шоу
„Турбо” - анимация (САЩ,
2013), режисьор - Дейвид
Сорън, сценаристи - Робърт Д. Сийгъл, Дарън
Лемке, Дейвид Сорън
„Моите мили съседи“
„На по - добро място“
„По средата“
„Двама мъже и половина“
„Комиците и приятели“ комедийно шоу
„Домашен арест“, с.1
„Моите мили съседи“
„Учителката по френски“,
с.1
„По средата“, с.8
„Двама мъже и половина“, с.2
„Страхотни новини”, с.1
„Мутра по заместване”,
с.4
„През цялата нощ“ - комедия (САЩ,2015), режисьор - Патрик Брайс,
актьори - Адам Скот,
Тейлър Шилинг, Джейсън
Шуорцман
„Шегаджии“
„Стъпка по стъпка“
„Мутра по заместване”
„Шегаджии“
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Лятна експозиция във Варна

Това лято Археологическият музей във Варна
представя интересна и
вълнуваща експозиция за
любителите на древната
култура. Те могат да видят
находки, открити при разкопки във Варна и района
от последните няколко години в изложбата „Новите
открития: Разкопките на
Варненския археологически музей през последните години”. Първата част
от нея представя археологическите обекти, на които варненските археолози правят редовни разкопки всяка година.
Гостите и жителите на

Н

а малко щъркелче бе даден втори шанс за живот. Птицата била открита в района на свинефермата в село Караманово. На безжизненото тяло се натъкнал
един от работниците в
животинската ферма.
Той веднага подал сигнал за бедстващото животно на спешния телефон 112. Оттам уведомили специалистите
в общинската администрация в Ценово. Веднага след спасителна-

града имат възможността да се запоз-

наят с последните открития от праисторическото селище при Суворово, раннохриянския ма-

настир в м. Джанавара,
базиликата от същата
епоха в м. Боровец, ранновизантийските
и средновековни
крепости Кастрици (в
двора на
резиденция Евксиноград) и Петрич кале (над с.
Разделна).
Изложбата отделя специално внимание и място
на крепостта на нос Свети Атанас в Бяла и пред-

Спасиха щъркелче
та акция Рейхан Кямилова – старши специалист „Екология и чистота“ в община Ценово,
се свързва с
колегите си
от Спасителния център
за диви животни „Зелени Балкани“ в Стара
Загора. „Птицата е малка и лежи безпомощно.

Паметник
на моряка

На близо 10 м ще се извисява паметникът на
моряка, който ще бъде изграден във Варна.
Монументът ще изглежда като стилизиран нос
на кораб и върху него ще има фигура на моряк с
бинокъл в едната ръка, отправил поглед към морето. Ще се намира в пешеходната част на бул.
”Сливница”, точно до Фестивалния и конгресен
център. Паметникът ще се вижда и от морето, тъй
като стилизираният нос на кораб ще е с височина 7,80 м. Около 2,80 м ще е висока фигурата на
моряка отгоре.
В подножието на
монумента ще бъдат
вградени 6 гранитни
плочи, символизиращи основните морски
професии – корабоплаване, пристанищна дейност, кораборемонт и корабостроене, морско инженерство, риболов и водолазна дейност.
Около 300 000 лева
ще струва реализацията на проекта. Наскоро
стартира кампанията
за събиране средства
за строежа. В Морска
администрация, сградата на община Варна
и други обществена
места са поставени кутии за дарения. Дарения ще могат да се правят
и чрез закупуване на картичка с цена 10 лева.
Целта на фондация "Морски съдби", чиято идея
е този проект, е средствата да бъдат събрани до
една година. Надеждите им са и община Варна
да помогне финансово. Подкрепа се очаква и от
моряците в града. „По неофициални данни във
Варна има 20 000 моряци. Ако всеки даде по 10
лева, това са 200 000 лева”, изтъкна председателят на фондацията.

От време на време само
мига с очи. Не можем
да определим какво е
състоянието й, защото не сме ветеринарни

у нас

ставя изящната мраморна олтарна маса, открита
в местната раннохристиянска епископска църква.
Посетителите на лятната изложба могат да видят някои от невероятните открития от археологическия резерват „ОдесосВарна“ (в старата част на
града).
Показано е и едно наистина сензационно откритие: материалите от
Третия варненски праисторически некропол.
Той датира от халколитната епоха както първите два некропола. В новооткрития некропол е
открито злато заедно с
други дарове и ценни
предмети.
специалисти“, споделя
общинската еколожка. Опаковано в специален кашон, пернатото бе изпратено
за лечение и отглеждане в Спасителния
център. По всяка вероятност щъркелчето
или е паднало от гнездото, или първите му
опити за летене са се
оказали несполучливи. Спасената птица е
от защитен вид според
Закона за биологичното разнообразие.
Марий ПЕтроВ

9

Ìå÷îêúò Ìèòêî
ïîáÿãíà îò êëåòêàòà
Мъжки мечок е успял да напусне клетката в общинския зоокът в Димитровград, но след намесата на служителите на зоологическата градина е бил
упоен и върнат обратно, съобщиха от местната администрация.
Инцидентът с 23-годишния Митко е станал по
обяд. Четириногото от вида кафява мечка е излязло от "жилището" си, което обитава с партньорката си Ани, при рутинно отваряне на клетката за почистване и хранене. Посетителите на къта в парка
"Вапцаров" са били евакуирани веднага.

"Персоналът, който е с голям опит, е реагирал
светкавично. Намесили са се ветеринарният лекар
и техник, които са упоили беглеца, без той да успее
да напусне територията на зоопарка и са го върнали заедно с гледача", уточни говорителят на общината Кремена Борисова.
Новината за бягството на мечока паникьоса хора от квартала и майки, които редовно посещават
мястото с децата си. Подобен инцидент в зоокъта
се случва за първи път.

Нептун кръсти над 200 деца
Над 200 деца бяха кръстени от повелителя на всички
морета и океани – Нептун, в
Бургас. Пространството до
морето бе преобразено до
неузнаваемост с рибарски
мрежи, атрактивни щандове, снимки на риби и цветни
декорации. Преди началото
на събитието за настроението на всички се погрижи Преслава Минасян, която изпълни няколко любими и вечни
през годините песни.
Близо два часа продължиха опашките от желаещи да
получат име на морско създание. самият Нептун акостира с кораб на магазия 1, придружен
от своята свита. както повелява традицията на
морските кръщенета, които се извършват на
плавателните съдове, малчуганите бяха „пре-

глеждани” от медицинско
лице. а след това получаваха кръщелно свидетелство с името на любима
рибка, лично връчено от
Нептун. Децата се забавляваха с лимонада, сладоледи, сапунени мехури
и балони, а много от тях
бяха изрисувани от аниматори.
към празника се присъедини и педагогът кети Папъшева, която съвсем наскоро издаде детската книжка „гъбка качулатка“. По време на празника децата получиха лично от нея копия от книжката, изпълнена
с весели картинки и забавни стихчета. голяма
атракция бе и появата на пеперуда на кокили,
с която малки и големи се снимаха за спомен.

„Õиùíик” в ïомоù íа Недисëав
Благотворителен турнир „Заедно за
Неди”
организира
клубът
по канадска
борба
„Хищник” в
Добрич.
Приходите от таксата за
участие в спортната

надпревара,
която се
проведе на 14
юли, ще
бъдат
д а р е ни
за лечението
на 13-годишния
Недислав Пеев (на
снимката) от
Добрич. Той е болен от
аутизъм. Турнирът по

канадска борба не е
първата благотворителна инициатива. От
две години тече кампания за събиране на
средства и се провежда активно лечение на
момчето и вече има видим резултат.
За да има сериозно
подобряване на състоянието му, е необходима продължителна
терапия, която струва
по 600 лв. месечно или
общо 10 000 лв. за година. Захари Стоянов

– председател на Клуба по канадска борба „Хищник”, сам е
потърсил семейството на Неди с предложение да организира
благотворително събитие.
Нека подкрепим тази добра кауза, призова Стоянов, който е европейски и вицешампион в категория „Хора с увреждания – горни крайници” и е част
от Националния отбор
на България.

Страницата подготви Соня ВЪЛКОВА
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Пожари

Ад в Гърция

Противопожарната
служба в Гърция съобщи, че жертвите от
пожарите в крайбрежните райони източно
от Атина са нараснали
до 91, а 25 души са изчезнали. Според предишната равносметка
жертвите бяха 86.
Огънят лумнал на
23 юли. По данни на
брюкселския Център
за изследване на бедствията това е найсмъртоносният пожар
в Европа от 1900 г.
Курортното градче Мати, разположено източно от гръцката столица, е
почти изцяло изпепелено. В момента
всички огнища на огнената стихия са
ликвидирани.
Повечето жертви са загинали в
огъня, но някои са се удавили в морето, бягайки от пламъците. Десетки
доброволци гмуркачи, някои бивши

"тюлени" от военноморските сили,
продължиха да търсят тела в морето.
Властите изпитват големи затруднения с идентифицирането на загиналите, тъй като много от телата са
обгорели до неузнаваемост.
Гръцкият премиер Алексис Ципрас пое политическа отговорност
за „най-тежките пожари в следвоенната история на Европа“.

Подпалиха Царските Крими
конюшни в София хроника
Пожарът пламнал в неделя сутринта. В продължение на няколко часа 8 пожарни автомобила и
30 пожарникари се бореха с огъня.Няма пострадали хора, нито сериозно засегнати съседни сгради. Съвсем наблизо е сградата на Първа английска гимназия, която не е пострадала. "Видях дим
още към 21часа. Звъннах на 112, те ме прехвърлиха на пожарната. И оттам ми казаха да наблюдавам мястото и да звънна отново", разказа Елица, която живее в близост до постройките.
Тя и други свидетели на пожара казаха, че през
деня не са видели някой да влиза в сградата.
Специално сформирана комисия в Столичната
община започва опис на щетите в. По случая тече
разследване. Умишлен ли е палежът тепърва ще
се установява. Сградата стана скандално известна с факта, че бе продадена за много по-ниска цена от действителната. Тя е паметник на културата.
Запитан дали ако тези сгради изгорят, на мястото ще могат да се строи, главният архитект на
София арх. Здравко Здравков поясни: "Това нямаше да помогне на собствениците, защото винаги в
едно проектиране водещият е градоустройственият план. Този план през 2015-а година е защитил терена".

Ветрове и суша засилват В Сочи изгоряха 8 души
бедствието в Калифорния
Около 12 000 пожарникари
се бориха с пожарите в Калифорния, отнели живота на поне шест души. Ветровете и сухото време обаче спомогнаха
за разрастването на огнищата,

които на моменти са неконтролируеми.
Стихията отне живота на двама пожарникари, жертва са станали 70-годишна жена и двете й
правнучета.

При пожар в двуетажна
сграда в руския град Сочи
са загинали 8 души. Сградата е била с обща площ 300
кв. м, а пламъците са избухнали малко след 5 часа
сутринта. Според местните
власти това е била временна постройка, предназначена за жилище на прихо-

дящи в града хора.
Пожарникарите са успели да потушат огъня два часа след подаването на сигнала. Сред развалините са
открити телата на 8 загинали, има трима, които са
успели да напуснат горящата сграда и са с леки изгаряния.

57 души загиват
Зли кучета
всеки месец
разкъсаха
в катастрофи стопанина си

По данни на МВР през
2017 г. в страната са регистрирани 6888 тежки
пътнотранспортни произшествия, при които са
загинали 682 и са ранени 8680, от които 6737
леко и 1943 тежко. Тези цифри означават, че
на ден в страната се регистрират по близо 19
тежки катастрофи, а на
месец 57 души загиват
по пътищата. Изнесените данни са от бюлетин
от Автоматизираната
информационна система "Пътна полиция". За
сравнение през 2016 г.
те са били 7404 - с 516
повече, загиналите са
били 708 - с 26 повече,
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а ранените са били 9374
- с 694 повече.
Най-много при ПТП
загиват шофьорите - данните сочат, че за 2017
година те са 341 или точно половината от жертвите. За 2016 година
смъртността при водачите на автомобили при
катастрофа е още по-голяма - 55%.
Сред жертвите през
2017 година на второ
място - 27%, са пътуващите в катастрофиралия автомобил., а 23% са
пешеходци. Що се отнася до половете, мъжете
убедително водят при
жертвите - те са 496 срещу 186 загинали жени.

Питбули разкъсаха
собственика си и раниха друг мъж.
Инцидентът е станал
в сливенското село Сотиря. След като нападнали и убили собстве-

ника си – 34-годишния
Живко Димитров, седемте кучета избягали.
Кметът на селото
Димчо Георгиев предупредил хората да не
излизат от домовете си,

докато питбулите не бъдат открити.
На кучетата обаче се
натъкнал Мартин Стоянов, който отивал до
магазина. Младият мъж
тръгнал да бяга и те го
последвали и ухапали.
Приятел на собственика на животните
твърди, че питбулите не
са гледани за бой, а за
търговия и не били агресивни. До другия ден
на обяд кучетата са открити и евтанизирани
във ветеринарна клиника в Сливен.
В редица държави,
като Германия, Франция, Великобритания,
Италия, Португалия,
Полша и други, кучета от така наречените
бойни или опасни породи са забранени за
отглеждане или това
става със специален
режим.

Момче остава в ареста

Софийският градски съд остави в ареста 15-годишния Даниал Бейкверди, който рани тежко
друго момче на 16 години.
На влизане в съдебната зала
Даниал не пожела да коментира
нищо пред медиите. Той не спираше да плаче и да повтаря, че
бил тормозен. Това потвърди и
неговият адвокат.
„Има данни, че няколко деца
са го тормозили в продължение

на цялата учебна година”, заяви адвокат Ивайло Абаджиев.
Имало е вербални обиди, както и колажи с неговото лице, сложени на
хора, които извършват
хомосексуални действия,
уточни той.
Пострадалият Християн
беше настанен в "Пирогов" с прободни рани в корема и врата. Ле-

карите го стабилизираха, но състоянието му е тежко. Даниал е
обвинен в опит за убийство.

Блъснаха колоездач
35-годишен руски гражданин е загинал при тежка
катастрофа на магистрала
"Хемус", съобщиха от Областната дирекция на МВР
във Варна.
Руснакът, който е със
статут на пребиваващ в
България, е навлязъл в активната лента на магистралата, където е блъснат
от лек автомобил "Мерцедес", управляван от 61-годишен мъж. Велосипедистът е загинал на място.
Агресия на пътя
За пореден случай на
агресия на пътя съобщават от Областната дирекция на МВР в Кюстендил. В
село Стоб 39-годишен мъж
от Благоевград с автомобила си е попречил на движението на автобус с пътници, пътуващ по линията
София -Рила.
След като е принудил
водача на автобуса да спре,
благоевградчанинът му е
нанесъл удари с юмрук и
нож.
Мълния погуби човек
Моторист почина, след
като го удари мълния на
връх Ореляк в Пирин.
Мъжът се качил с група
приятели на върха по обед
и се отправили към телевизионната кула. Гръмотевична буря се разразила
около 14 ч., ударила мълния и убила мъжа на място. Тялото се е овъглило.
26 г. затвор за жесток
убиец
Окръжният съд в Плевен осъди на 26 години
затвор 37-годишния Петко Черкезов, който уби
бившата си приятелка
Наталия Гърнева и баща й Стефко в дома им в
плевенското село Горни
Дъбник.
Бившият рейнджър бе
признат за виновен за
двойното убийство, извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин.
Софиянец помете
пешеходец
27-годишен шофьор с
лек автомобил "Ягуар" е
блъснал пешеходец в Свети Влас, който е загинал
на място, съобщиха от Областната дирекция на МВР
в Бургас.
Водачът на автомобила и изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като двете
проби са били отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.
През същото денонощие на територията на
страната са станали 22
тежки катастрофи. Трима
са загинали, а 24 са ранени, информира МВР.
Страницата подготви
Уляна ПЕТКОВА
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П

реди повече от
сто години княжевският храм
"Свети пророк Илия"
е бил една от малкото забележителности
на младата българска
столица. До него се е
пътувало около половин час с файтон за пет
лева отиване и връщане или с Шишковия омнибус, който тръгвал
от ъгъла на тогавашната улица "Алабинска".
Това било романтично
преживяване за софиянци и за гостите на София, приятна разходка
сред прелестна природа и духовно пречистване.
Тук, по двата бряга на
Владайската река, токущо изскочила от дефилето в прегръдката на
Витоша и Люлин, се кипрели изсипани като от
дъждовен облак трите
махали на селцето Бали ефенди. То носело
името на прочутия мюсюлмански духовник и
лечител, живял по тези
земи през ХVI век, починал през 1553 г., но гро-
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Вековен дом за огнения пророк

130 години от полагане основите на храма "Свети пророк Илия" в кв. Княжево, София, 20.VII.1888 г.
бът му (тюрбе) бил запазен. След Освобождението първият български
княз Александър Батенберг заедно със своята
свита многократно посещавал селото, стъпвал
по червен килим до специално приготвената за
него баня и не криел възхищението си от чистия
планински въздух и бликащата лековита минерална вода. Той изявил
желание това място да
стане негова лятна резиденция и поставил две
важни изисквания: да се
построи църква, в която
да проси Божието благословение за държавните
решения, които ще взема, и да има поща, чрез
която ще уведомява своевременно населението
за тях.
Местните жители приели с ентусиазъм волята
на княза преименували
селото, Княжево и създали комитет за събира-

не дарения с цел построяване на храм. Делегация заминала за Цариград и успяла да закупи
от мохамеданската управа парцела около бившата джамия и гробницата на Бали ефенди.
На 20 юли 1888 г. е направена първата копка
и е положен основният

камък. Въпреки недоимъка и трудните времена само след пет години
храмът е изграден и на
20 юли 1893 г. е тържествено осветен от Софийския митрополит Партений в присъствието
на министър-председателя Стефан Стамболов,
целия Министерски съ-

Преображение Господне
От стр. 1
За вярващите християни
това е едно от знаменателните евангелски събития от
земния път на Спасителя.
Иисус Христос често беседвал с учениците си за своите
страдания. Той казвал, че ще
бъде отхвърлен от първосвещениците и книжниците и на
третия ден ще възкръсне.
Сърцата на учениците се
изпълвали със скръб от думите му. За да утвърди вярата
им, Христос се показал на трима от апостолите в небесна
слава.

6 август
ят възлюбен Син, в Когото е
Моето благоволение, Него слушайте!"
Учениците от страх паднали ничком. Но Господ се допрял
до тях и им казал: "Станете,
не бойте се!" Като станали,
те видели само Исус Христос
в обикновения негов вид.
Това събитие имало за цел
да предпази апостолите от
униние и съмнение при вида на
Христовите страдания и да ги
укрепи във вярата.
Според народните вярвания
с идването на празника небе-

Като взел със себе си Петър,
Яков и Йоан, той се изкачил с
тях на Таворската планина
близо до Галилея. Тук той се
отдалечил малко от тях и започнал да се моли. Учениците
в това време заспали. Когато
се пробудили, видели Исус преобразен - лицето му било променено и светело като слънце, а дрехите му станали бели като сняг.
Изведнъж светъл облак осенил всички и из облака се чул
глас, който казал: "Този е Мо-

то се отваря и откликва на
съкровените стремежи на хората. Смята се, че на този ден
природата, която досега е била подвластна на лятото, се
преобразява и се обръща към
зимата.
На Преображение се бере
първото грозде и се раздава
на близки и съседи, след като
се прекади от свещеника. Вярва се, че в нощта срещу Преображение в небето се отваря
Божията врата и сам Господ се
показва на нея. Само праведни-

ят може да види тази врата и
каквото си поиска в този миг,
Господ ще му го даде. Затова
през нощта майките държат
децата си будни, карат ги да
гледат към небето и да се помолят за богатство и късмет.
За всички вярващи християни Преображение Господне
е свързано с промяна и с нова
надежда. Затова празникът се
отбелязва в края на християнската църковна година. На този ден в света литургия се прибавя специален тропар (молитвено песнопение) със старославянското название "Начатки овощей", а в Българската
православна
църква – "Освещаване на
гроздето".
В малките градове и
села на България
все
още са живи
колоритните народни обичаи,
свързани с
Преображение Господне. Правят
се панаири,
разменят
се животни
и стоки.
Някога момите и ергените
се сговаряли за годежи и женитби. Преображение Господне е времето, когато дните видимо намаляват, очаква се студът. Слънцето обръща гръб на лятото и лице
към зимата, щъркелите се
събират на ята, за да отлетят към топлите земи. Морето също се обръща и в този период взема жертви, затова всички трябва много да
внимават.

вет и кмета на София Димитър Петков.
За патрон на
църквата е обявен
Великоименитият
пророк Илия, чието
име означава "Крепост Господня". За
него житието гласи,
че "е повиван с огън
и е откърмен с огнен пламък". Наричат го Огнения пророк. Казвал е винаги Истината и само
Истината, затова е
бил непрекъснато
гонен и преследван.
А народно поверие твърди, че той често се разхожда с небесната си колесница и праща гръмотевици, с които предупреждава за Божието възмездие.
Зографисването на
храма е дело на художниците Кирил Кънчев и
Жечко Мандов. Класикът на българската жи-

вопис и родоначалник
на градския пейзаж Никола Петров е увековечил в творчеството си
княжевската църква.
Тя е с великолепна изключително самобитна архитектура, в България няма друга, подобна на нея. В нейния
двор е запазен гробът
на Бали ефенди и това
единствено близко съжителство на две религиозни светини е доказателство за българската верска търпимост и
толерантност.
В памет на жертвите
и героите от Балканската война пред църквата са изградени внушителни мраморни чешма и мемориал. Вечният дом на Огнения пророк свети Илия е бил и
ще пребъде свещен духовен център на красивия софийски квартал
Княжево.
Тодор Керин

Родолюбка събра
историята на Пиперково
И Пиперково се
включи в редицата от
населени места в община Ценово, които
вече имат книга с историята на селото. По
време на презентацията на сборника в зала Историческия музей в Русе стана ясно,
че това е второ преработено и допълнено издание. Автор на
сборника отново е
Светланда Рашкова,
която по професия е
физик. Светланда е озаглавила творбата си „Пиперково – извор на живот“. В книгата се представят много неизвестни досега факти за историята и живота, който е кипял през годините по
долното течение на Янтра. В книгата за първи
път се публикуват и спомените на много жители на селото, като се проследяват родовите им
корени. „Никой не може да разбере, че този род
книги се пишат за бъдещите поколения. Дори и
да го няма селото – наследниците на живелите
в него хора трябва да знаят корените си“, е записала още в самото начало на сборника Светланда Рашкова. Тя посвещава труда си на баща
си - Йордан Павлов. Любопитен факт е, че селището е създадено още през първи век преди Христа. Според предания първият жител на
селото е бил пиперджия – човек, който продава пипер по къщите. С Пиперково е свързан и
житейският път на Петко Славейков. Известният възрожденец е отседнал в селото по време
на обиколката си в Северна България, за да си
търси работа като учител. От Пиперково е и Енчо Русев - един от опълченците на Дванадесета
дружина, сражавал се и опазил Самарското знаме. Рецензент на книгата е директорът на Историческия музей в Русе проф. Николай Ненов.
Историята на село Пиперково успя да види
бял свят благодарение на помощта на кмета на
община Ценово д-р Петър Петров и кмета на селото Бисерка Апостолова.
Марий ПEЙЧЕВ
Страницата подготви Уляна ПЕТКОВА
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Êëóá "Çäðàâåö" íàâúðøè 20 ãîäèíè
Това бе голям празник за членовете на клуба в гр. Искър - 20 години от онзи паметен ден,
когато група ентусиасти решиха да създадат
клуб на пенсионера. Хора, които току-що се бяха разделили с професионалните си задължения и бяха излезли в заслужен отдих. Те не пожелаха да се затворят
в домовете си, а имаха
желание все още да бъдат полезни с каквото
могат. Създаден бе клубът, който прие името
„Здравец”, а негов председател стана Елена Ба-

лева. Избрано бе ръководство и макар с малък
опит, работата потръгна. Имахме подкрепата
на областното ръководство на
Съюза
на пенс и о нерите-2004
и особено на
общинс к о то ръководство в лицето на
кмета на общината инж.
Валентин Йорданов,
който ни предостави ху-

Ïðàçíèê íà
ãîðíîîðÿõîâñêèÿ
ñóäæóê
Традиция е в Горна Оряховица да се провежда
Празник на горнооряховския суджук. В чест на този празник бе организиран фестивал на старата
градска песен „Божури“. Съставите, които се явиха
на фестивала, бяха преди всичко от община Горна
Оряховица. Гости на празника бяха и два състава от
Бургас и един от Варна. Но аз искам да разкажа преди всичко за представянето на бургаските състави.
Благодарение на добрите взаимодействия между
общинските съвети на СП-2004 от Бургас с председател Вяра Андонова и от Горна Оряховица с председател Николинка Костова неколкократно сме си
разменели гостувания и участия на фестивали.
Вяра Андонова представи певческия състав „Маяк“ - Бургас, и вокалния състав „Пейте с нас“ - кв.
Банево.

баво и удобно помещение. До ден днешен ни
обгрижват с всичко, от
което имаме нужда, за
да ни създадат условия

за спокойна творческа
работа. Нашият клуб е
вторият ни дом. Повече от членовете му са

Подготовка
на конгрес
на СП-2004
На свое заседание ръководството на Съюза на пенсионерите-2004 взе решение през есента на настоящата година да се проведе
конгрес на организацията.
Целта е с актуална програма и нов устав да се поеме по пътя на укрепване на
съюза, към неговото превръщане във влиятелен общественополитически фактор, способен да брани интересите и съдбините на
пенсионерското съсловие
в България.
Подготовката на програмните документи е поверена на щаб под председателството на Стефан
Груев, ръководител на
Столичната организация
на СП-2004.

П
Всички състави се представиха добре, но когато на сцената излязоха морските офицери и запяха химна на Странджа „Ясен месец“, „Аз знам, Българийо“ и „Мила Родино“, всички присъстващи станаха на крака и дълго ги аплодираха.
Жените от кв. Банево се представиха отлично
със стари градски песни. Посещението на гостите
от Бургас не беше само за участие във фестивала,
а и за среща с ръководствата и членовете на пенсионерските клубове „Елена Грънчарова“ и „Филип
Тотьо войвода“. На тези срещи ръководителите на
гости и домакини споделиха за проведени интересни мероприятия, за проблемите на съответните сдружения и това е полезно за всички.
На втория ден се отправихме за Казанлък. За пореден път се срещнахме с приятелите ни от централния пенсионерски клуб „Розова долина“. Любезно ни посрещнаха Нели Фотева и председателят на клуба Еленко Илиев.
Нашите момчета от клуб „Маяк“ изпълниха няколко патриотични и руски песни и бяха бурно аплодирани за невероятното изпълнение. Не се посрамиха и жените от кв. Банево и когато запяха своите
песни, всички от залата им пригласяха.
Дамското трио „Нежност“ от Казанлък поздрави
гостите от Бургас с няколко лирични песни.
След това посетихме етнографския комплекс
„Дамасцена“, където се запознахме с производството на розово масло и други козметични продукти.
Прибрахме се в Бургас доволни от чудесните срещи, които ни обогатиха и разнообразиха живота ни.
гинка ЧолакоВа, член на ус на сП-2004 – Бургас,
и председател на Пк „златна есен“, с. извор

самотни и тук те намират място за раздумка и
развлечения. Мероприятията, които провеждаме, са много и разнообразни – чествания на бележити дати,
на юбилеи и
рождени дни.
Организираме и екскурзии, но найвълнуващи са
мероприятията, пресъздаващи традициите. Много добро е взаимодействието ни с читалище
„Ламби Кандев”, както
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и с други клубове, с които обменяме опит. Тези срещи са съпроводени с радост и веселие.
Голям приятел ни е и
вестник „Пенсионери”,
където намираме материали, помагащи ни в
работата. Чрез него осъществяваме и запознанства.
На тържеството присъстваше заместниккметът на общината Емилия Тончева, която поздрави членовете и изрази задоволство от нашата работа. Секретарят
на читалище „Ламби Кандев” Боряна Велкова също поздрави клуба за богатата му творческа дейност, като подари голяма
юбилейна торта. Най-го-

ляма бе изненадата ни,
когато г-жа Велкова връчи знаме, извезано с името на клуба – личен дар.
По-късно по време на
хората знамето се развяваше непрекъснато и това направи тържеството
още по-весело и вълнуващо. Спокойно може да
кажем, че нашият клуб е
огнище, което поддържа
жив огъня на традициите. Дано това продължава още дълги години!
Много радост донесе този ден на пенсионерите от клуб „Здравец
– гр. Искър. Бъдете живи
и здрави за много години напред!
Пенка МиНкоВска,
председател на клуба,
гр. искър

Дрипава баница във Върбица
Танцьорите
от
„Луди млади“ и „Танцова магия“ от Ценово се превърнаха във фотомодели
за снимки с жители
и гости в горнооряховското село Върбица. Там се проведе петото издание на
Празника на дрипавата баница и фолклорен фестивал.
„Организаторите подредиха в
изложба 180 баници от 37 населени места в страната. Всеки
един от експонатите представляваше своеобразно кулинарно изкушение и можеше спокойно да се дегустира“. Макарината
от Ценово стана хит на празника, десетки хора искаха да запишат рецептата.
Любопитното е, че сред желаещите имаше не само жени, но
и немалко мъже. Журито беше

реди 10 години клубният
съвет при клуба на пенсионера и инвалида „родолюбец” – с. самоводене, общ. В.
търново, прие идеята на георги Евтимов за създаване на любителска театрална група. съмишленик, прегърнал идеята
му, бе Николай ганцаров, професионален актьор и режисьор.
така този творчески тандем положи началото и през пролетта на 2008 г. бе представен
спектакълът „ретро”
от ал. галин. През изминалите години в репертоара са заглавията: „В старо село накрай света” от Недялко Йорданов, „одисей
пътува за итака” от к.
илиев, „районна болница” от Хр. Бойчев,
„горещо лято” от Пелин Пелинов, „съдби”
– литературна сценична адаптация от г.
Евтимов по романите
„забравени от небето” на Екатерина томова и др.
с успех спектаклите са представени на сцени в общината и
при гостуване в русе, Чирпан,
Яворово, шивачево, софия.
През май в НЧ „извор – 1873” –
с. самоводене, първият в региона пенсионерски театър „ал-

безапелационно в оценката си и
присъди на ценовчани два приза - за „Най-вкусна баница“ и за
„Най-добър майстор“.
В надпреварата на фолклорния празник, който няма конкурсен характер, се включиха 32
състава. Ценовските танцьори
отново бяха на висота и заслужено спечелиха продължителни
овации на публиката.
Марий ПEЙЧЕВ
Страницата подготви Маргарита ЛОЗАНОВА

Театър „Алтернатива“
тернатива” отбеляза своята десетгодишнина. По този повод бе
открита документална изложба
– афиши, програми, фотоси от
спектаклите, грамоти, награди
от театрални прегледи.
На честването към 23-мата изпълнители бяха отправени поздрави и пожелания. Поздрави-

телен адрес от кмета на община
В. търново Даниел Панов прочете Жоро ковачев, експерт в дирекция „социални грижи и здравеопазване”. Последваха приветствия от кмета на с. самоводене инж. Николай Малаковски.
Поздрави поднесоха от името на

областния и на общинския съвет на сП-2004 радка Маркова,
гостите от клубовете в с. ресен,
Балван – от председателя на НЧ
„извор” рени Дранкюлева. Много цветя, подаръци, усмивки и
сълзи.
На творците бе връчена благодарствена грамота и значка
– емблема на театър
„алтернатива – 2018”.
от името на изпълнителите отговориха георги Евтимов и Николай ганцаров. за присъстващите бе представен премиерно спектакълът „където улиците
нямат имена” по Димитър златинов, изпратен
с продължителни аплодисменти. На срещата в
кПи „родолюбец” се пожела в клубовете на сП2004 – В. търново, да се
изградят малки театрални трупи, за да се увеличат участниците в предстоящия през октомври Четвърти общински празник на любителските театри
„театрална феерия”.
георги ЕВтиМоВ,
с. самоводене, обл. В. търново
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Трибуна

115 години от Илинденско-Преображенското въстание

Българин да се наричам,
първа радост е за мене

Х

ристо Николов Татарчев е роден на
16 декември 1869
г. в град Ресен, Македония. През 1892 г. завършва медицина в Берлин.
След това е учител-лекар в българската гимназия в Солун. Там се запознава с Дамян Груев и
заедно с Петър Попарсов
създават революционна група. Впоследствие
към нея се присъединяват и други поборници
и през януари 1894 г. се
конституират като Македонска революционна
организация. За председател на Централния македонски комитет е избран Христо Татарчев.
След провала на комитета през 1901 г. той е
арестуван и е заточен в
Подрумкале, Мала Азия.
Освободен е по амнистията през 1902 г. и отива в България. Там установява връзки с най-патриотично настроеното
българско офицерство,
което смята, че трябва
да се окаже подобаваща
помощ за освобождаването на останалите под
турско робство българи в Македония. Въпреки официалната политика на Княжество България за ненамеса Татарчев организира повече
от 60 чети, които се оглавяват от младши бъл-

гарски офицери. Прехвърлени в Македония, те
трябва да се сражават не
само с турския аскер, но
и със сръбските андраши и гръцките андреоти. Татарчев се опитва
да постигне споразумение за обща борба срещу
османците, но сръбските и гръцките чети не се
съгласяват. Така вместо
обща борба срещу друговерния враг те често
воюват помежду си. Но
докато българското княжество провежда политика на ненамеса, Сърбия и Гърция с всички сили и средства подпомагат своите чети в Македония. На тях редовно им се
доставя оръжие, боеприпаси, облекло, храни, лекарства и санитарни материали. При това повечето от сръбските и гръцките четници получават
заплати като на служещите в армията. Това Христо Татарчев непрекъснато го напомня на българските власти и казва, че
ако и те не оказват такава подкрепа на нашите четници в Македония,
те ще останат в неравноправно положение спрямо гръцките и сръбските. Според Фердинанд и
преобладаващата част
от българските политици проблемът ще се реши в една бъдеща война

с Турция, за която страната ни вече е започнала
да се подготвя и затова
трябва да се създаде съюз между християнските

държави на Балканския
полуостров. Татарчев само донякъде е съгласен
с тази теза. Според него
освобождаването на Македония трябва да бъде
българско дело, защото
преобладаващата част от
населението се състои от
наши сънародници. Според него там трябва да
се организира въстание,
а когато то избухне, да се
подкрепи от българската
войска. Планът на Татарчев е следният: Да продължи сформирането и в
резултат на това българските чети в Македония

да нараснат на 120-130
до началото на 1903 г. В
Кюстендил да се създаде щаб за тяхното ръководство и координиране на действията.
Той да се грижи
за снабдяването
на четите с оръжие, боеприпаси,
облекло, храни,
лекарства, санитарни материали
и всичко необходимо за техните
действия. На първо време четите
да не участват в
бойни действия, а
да насочат всичките си усилия
да организират и
подготвят местното население
за въстанието, като го снабдяват с оръжие
и боеприпаси и го обучават да си служи с него. Като изтъква, че над 90% от
това население е с българско самосъзнание и
изгаря от желание да се
присъедини към родината майка, Татарчев прави приблизително точен
разчет на силите. В Македония турците са разположили 90 хил. редовна
войска и могат да разчитат на 20 хил. въоръжен
башибозук. При много
добре проведена организация в едно бъдещо
въстание може да участ-

ват 80 хил. българи. При
това положение е достатъчна една редовна българска войскова част от
40-50, максимум 60 хил.
души да подпомогне въстаниците (по това време
наборната българска армия е била 95 хил. души).
По този начин ще се постигне освобождаването
на Македония и присъединяването й към България. А ако сърбите и
гърците се намесят с цел
да участват в разпределението на Македония,
България ще предотврати това с цялата си войска, а ако е необходимо, и
с допълнително мобилизирана. За съжаление този план не се осъществява, въпреки че е съгласуван с генерал Михаил Савов. За него е известен и
Фердинанд, но той предвидливо отива на посещение в Австро-Унгария.
Избухналото през 1903 г.
въстание не е подкрепено от Княжество България. След разгрома му
Христо Татарчев се установява в Радомир, но и
там е подложен на преследване от официалните български власти и е
принуден да емигрира.
Въпреки това не забравя любовта си към България. Участва като полеви лекар в Балканската и Межусъюзническа-

Готови ли сме за еврозоната?

Ако трябва да бъдем строго обективни, българската икономика и страната ни като цяло не отговаря на изискванията за присъединяване към
еврозоната. България – най-бедната и
най-дезорганизирана държава в ЕС, с

нулата. Ръководството на еврозоната не ни приема дори в чакалнята.
По този повод се появиха иронични
анекдоти по наш адрес. Желателно е
българските власти да разберат това
и засега да не подават молба за прие-

най-остри икономически, социални и
други конфликти, с най-голяма престъпност и корупция, не може и няма
право да поучава другите на ред и
законност като член на елитната група, наричана еврозона. Ако можеше,
тя трябваше да въведе ред в собствения си дом през изминалите 28 години. Явно е, че не може.
При сегашната ситуация шансовете ни за присъединяване клонят към

мане в ERM II. В Европейската централна банка, в самата eврозона и в Европейската комисия ще оценят сегашното кандидатстване от наша страна
като недостатъчно премислено, като
неспособност да оценяваме реалната
обстановка. Това ще навреди на професионалния и на политическия престиж на България, който и без това не е
много висок в тези среди. Той се разминава силно с куртоазните театрал-

ни прегръдки и целувки на някои наши и брюкселски политици. Продължаващият мониторинг е доказателство за това. Логично е да се запита:
ако всичко у нас беше наред и ако ни
имат доверие, защо не отменят мониторинга вече 11 години?
Може с увереност да се каже, че
бъдещият ЕС ще бъде различен от
настоящия. Сигурно е, че интеграцията на две или повече скорости ще се
признае като неизбежна реалност и
ще се институционализира във вътрешната структура на ЕС. Може да
се предполага, че най-развитите 8-10
страни членки от Западна Европа и
Скандинавието ще формират елитната група, способна за най-бърза и
мащабна интеграция. Част от настоящите членки на еврозоната навярно
ще отпаднат от тази група. Няколко
други средно развити страни членки
може би ще формират втора група,
способна за интеграция със средни
възможности по скорост и мащаби.
Това ще са страните с втората скорост. И накрая няколко най-изостанали страни членки, предимно от Източна Европа, ще формират групата с
най-ограничен потенциал за интеграция. Това ще са страните с трета скорост. Харесва ни или не, ние сигурно
ще бъдем в тази група.
Ако тези предположения се потвърдят, евентуална българска кандидатура за еврозоната сега ще звучи несериозно. Първо, защото никой
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та война, а по време на
Първата световна е началник на полевата болница на 2-ра армия. Отново се завръща в България през 1943 г., след
като през 1941 г. Македония е присъединена
към царството. Цар Борис ІІІ му предлага да
стане управител на областта, но Татарчев отказва под предлог, че е
влошено здравословното му състояние. Отказва
и на германците, които
през лятото на 1944 г. му
предлагат да го направят президент на независима Македония. Отива на лечение във Виена, а след това се премества в Торино, където умира през 1952 г. По
повод на 50-ата годишнина от смъртта му македонските историографи го обявяват за родоотстъпник, но през 2004
г. пак те го провъзгласяват за изтъкнат борец
за македонската независимост и в град Ресен
му е издигнат паметник.
А всъщност Христо Татарчев винаги се е смятал за българин и борец
за присъединяването на
Македония към родината майка. Поради това е
пожелал на надгробната
му плоча да се напишат
Вазовите слова: “Българин да се наричам, първа радост е за мене“. През
2010 г. костите му са пренесени в България и са
погребани в Централните софийски гробища в
паметник-мавзолей.
Доц. Йордан ВАСИЛЕВ,
д-р по история

не знае какъв ще е характерът на групата
елитни страни, нейните функции, права,
отговорности, скорост, мащаби на интеграция и т.н. Това би означавало да скачаме със затворени очи в неизвестността. Да
влизаме в елитна общност, която още сега
заявява, че не ни желае в своите редове.
Второ, би граничило с авантюра, която би
учудила нашите партньори в ЕС. Ако наистина ни поставят в третата група, което
е много вероятно, настоящите ни претенции за първата група биха предизвикали
раздразнение от странното поведение на
нашите власти. Такива претенции биха демонстрирали нашата неспособност за щогоде реална самооценка, при положение
че все още сме под режима на контролно
наблюдение (мониторинг) от Европейската комисия вече 11 години. Те не ни вярват
и затова ни контролират, а ние ще претендираме за техния елит! Да ги поучаваме на
ред и законност.
Странно е да се чува от хора като Сергей Станишев, че „с приемането на еврото
влизаме в „А“ отбора на ЕС“. В „А“ отбора
на ЕС се влиза с по-развита икономика, повисока производителност, по-силна конкурентоспособност, по-справедливо разпределение на благата, по-високи заплати и
пенсии, по-ефикасно здравеопазване, образование и наука, по-добро опазване на
околната среда, по-малка смъртност, по-голяма продължителност на живота, по-умерена емиграция на младите хора от България, повече имуществена и лична сигурност за хората по селата и градовете, повисоко качество на живота, повече ред и
законност, по-малко престъпност и корупция, а не с административни решения, с лицемерни театрални прегръдки и целувки.
Проф. Иван АНГЕЛОВ
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Домашен

31

Български

ИЗПИТАНИ РЕЦЕПТИ
При дегенерация
на макулата

1. шафран. Шафранът определено е едно
от най-добрите естествени средства, помагайки да се спре дегенерацията на макулата.
Той дава на тялото антиоксиданти. Последните на свой ред подобряват подаването на кислород и помагат за пре-

К

олкото и предпочитана и обичана напитка да
е кафето, малко са
хората, които го консумират
чисто или черно.
По-плътният
вкус на кафето със сметана е твърде изкусителен, но,
оказва се – опасен
поради някои рискове за здравето. Те идват от съдържанието
на някои вещества в
сметаната за кафе, независимо дали е течна или суха. Почти
всеки вид от нея съдържа добавки, нито

дотвратяване на клетъчната смърт.
Ако изпиете чаша
отвара шафран на ден,
това може значително
да забави началото на
проблеми със зрението,
свързани с дегенерация
на макулата.
съставки: 1 чаша
вряла вода (250 мл), 1
чаена лъжичка шафран
(5 г).
Подготовка: Поставете шафрана във врялата вода и го разбъркайте. Нека остане за
няколко минути.
Напитката е готова,
може да я пиете. За да

смекчите вкуса на тази
отвара, може да сложите повече вода. Ако искате, подсладете с мед.
2. тиквени семки.
Друго естествено средство, полезно при този проблем, са тиквените семки. Те съдържат цинк и есенциални
мастни киселини. Тези
хранителни вещества
помагат за предотвратяване на очните заболявания. Тъй като има
малко калории в тиквените семки, може да ги
ядете всеки ден.
Препоръчителната
доза е 3 супени лъжи-

една от които не би
могла да се окачестви
като полезна.
Най-интересната

тавка в тях – карагенан.
Той е известен и като
добавката с код Е407.
Известен е и с то-

особеност на повечето типове сметана за
кафе е, че в тях почти
не се открива истинска сметана въпреки
подвеждащия външен
вид. Изследвания показват, че приятно гъстата консистенция се
дължи най-вече на високото съдържание на
една специфична със-

ва, че при
редовна консумация
провокира храносмилателни
проблеми и възпалителни процеси по лигави-

Сметаната за кафе
не е полезна

съветник

ци (24 грама). Или опитайте следната рецепта:
съставки: чаша сушени тиквени семки
(130 г), 1 чаена лъжичка сол (5 г), 1 чаена лъжичка черен пипер (5 г),
голяма скилидка чесън.
Поставете семките в
тиган с незалепващо покритие. Сложете тигана
на огъня и добавете към
семките чесън, сол и черен пипер. Разбъркайте
семките, за да не залепнат към тигана и след
5 минути махнете тигана от огъня. Отстранете
чесъна и оставете семките да се охладят. За
да запазят вкуса си, найдобре се съхраняват в
буркан с капак.
цата на чревния тракт.
Дългият срок на годност на сметанките за
кафе е доказателство
за присъствието в състава им
и на определени консерванти. Дори
в малки
количества при
редовна
консумация те носят негативни последствия за здравето.
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Мощният
лечител

Прочутата билка живовляк е една от най-търсените. Приложенията й са доста, което никак не е учудващо. все пак говорим за средство с богат състав. то не
знае пречки по пътя към успеха.
Всички болести, с които се захваща, след известен период от време изчезват. Живовляк силно се препоръчва
при: разширени вени, хемороиди, гастрит, язва, диабет,
наднормено тегло, цистит, циреи по кожата, гъбички по
краката и куп други болестни състояния. Билката няма
да ви подведе. Грабвайте я и започвайте да се лекувате!
При гъбички по краката: Тук рецептата е ефективна,
ако се прави всяка вечер до подобрение в състоянието.
Лечението продължава 10 поредни дни, като през това
време не бива да се прекъсва. Засегнатите места с гъбички се третират със счукани листа от живовляк.
Трябва ви прясна билка. Наложете листата върху краката. Считат прясно счуканите листа от лековитата билка
за панацея при гъбички. Освен това същата рецепта е подходяща за направа и при гъбички в зоната на слабините.
При очни болести: Нужен ви е пресен сок от билката.
Той се прилага външно, за да облекчи болката и да намали сърбежа, които са характерни за очните заболявания.
Директно наложете върху двете си очи лист от живовляк.
При гнойни рани: Билката е безценна в това отношение. Приложението й при поява на гнойни рани е известно от векове насам. Бабите по онова време са лекували с
живовляк своите близки и познати.
Съществува една известна рецепта на Петър Дънов,
според която болното място трябва да се превърже с лист
от живовляк. Преди самото налагане листото се затопля
леко. Ако се оплаквате от гнойни рани, може да опитате
и с втори вариант за лечение. Направете смес от няколко свежи стрити листа от живовляк и малко мас. Разбъркайте двете съставки и добавете към тях щипка сол заедно със среда от черен хляб. Лекарството е готово. Сместа
превържете върху поразеното място по кожата.
за нерви: Ако психическото ви здраве е разклатено,
трябва да направите нещо, за да се почувствате отново
добре. Успокоението ще настъпи, ако сварите 200 грама
билка в 200 г водка за 5 минути. За да се лекувате правилно, всеки ден пийте по 1 лъжица.

Çà äà íå ïðîïóñêàì
âàæíèòå ìîìåíòè!
Не помня кога се роди любовта ми към
футбола, но винаги съм бил привлечен към
играта. Рядко пропускам мач на любимия
си отбор и следя с интерес новините около него. А Световното първенство очаквам
с нетърпение. Направил съм планове за всеки мач – приятели, вкусна храна, удобен диван и голям телевизор.
Но нали обикновено плановете се разминават с реалността. На 62 години съм и доскоро си мислех, че съм в отлично здравословно
състояние. От няколко месеца страдам от
много чести позиви за уриниране. Събуждам
се през нощта. Това нарушава съня ми и после трудно заспивам. Така целият ми следващ ден също е провален. С честите си ставания събуждам и съпругата си и така през
деня се превръщаме в едни сърдити и кисе-

ли старчоци, които трудно комуникират
помежду си. И не свършва с това. Сядаме да
гледаме нещо по телевизията и аз отново
усещам позиви за уриниране. Вече няколко
пъти изпускам гола на любимия си отбор и
споделянето с приятелите. Повторенията
не са същото. Това не само че нарушава моето ежедневие и спокойствие. Не само че нарушава плановете ми, но и е изключително
унизително. Близките ми ме гледат с притеснение и съжаление.
Докторът ми препоръча ProstaRen (ПростРен). Предупреди ме, че в първите няколко
дни до седмица посещенията до тоалетната ще зачестят, но сам ще забележа, че
струята е по-обилна и след този период
на изчистване ще усетя облекчение. Видях,
че е билков продукт, и се зарадвах, защото

предпочитам да не приемам тежки лекарствени средсства със странични ефекти.
За мое учудване след десетина дни дори и
не усетих как просто позивите се разредиха и няколко поредни нощи ставам само по
веднъж или изобщо не се събуждам. Сънят
ми се нормализира и отношенията със съпругата ми също.
А аз толкова много отлагах признаването
на проблема от срам или от гордост. Сега
вече мога да говоря спокойно за това. Знам,
че има решение и че здравето много често
е въпрос на избор.
Сега с удоволствие ще следя Световното
първенство и няма да се притеснявам, че
ще изпусна най-важните моменти.
Благодаря ти, Простарен!
росен кръстЕВ, 62 години

Простарен e специално разработена синергична формула за грижа за
здравето на простатата. Съдържа висококачествени растителни екстракти от Върбовкa, Гроздово семе и Селен от натурален източник, в найусвоимата му за организма форма L-Селенометионин. Те действат благоприятно едновременно върху различни симптоми, свързани с неразположенията на простатата. Възпират растежа на епителните клетки при уголемена простата; подпомагат естествената дейност на простатната жлеза на различни нива; действат противовъзпалително и антибактериално;
предпазват от туморни израждания.
Простарен (ProstaRen) може да се използва както като съпътстващ
традиционното лечение, така и като негова алтернатива. Чрез Простарен се ограничават страничните негативни ефекти, появяващи се често
след продължително медикаментозно лечение или чрез оперативна намеса. Простарен може да се използва удачно и след оперативно лечение. Търсете в аптеките или онлайн на www.botanic.cc Само сега ще получите допълнителни 15 таблетки подарък!
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Çà âàøåòî
ÎÏÒÈÌÀËÍÀ
ÃÐÈÆÀ ÇÀ Î×ÈÒÅ

Проф. д-р Б. ангелов,
мвр болница, София, завеждащ
офталмологично отделение
„Нормалното функциониране на зрителната система е от изключително значение за всеки индивид. Но с възрастта
в окото настъпват различни промени и

„Лутеин
комплекс плюс“
е висококачествен
френски продукт
за очно здраве!

заболявания. От очната патология такива са макулната дегенерация, свързана с
възрастта (МСВД), катарактата (вътрешно перде), някои от периферните дегенерации на ретината, глаукомата и др.
При МДСВ се наблюдават дегенеративни изменения в зоната на макулата.
Еволюцията е бавна. Пациентите се оплакват от намаляване на централното
зрение, като това става бавно и не им
прави впечатление, докато зрителната острота не спадне значително. Рискови фактори за развитието на МДСВ:
възраст над 65 г, женски пол, артериална хипертония и други заболявания на
сърдечносъдовата система, тютюнопушене. Катарактата е заболяване, характеризиращо се с нарушаване на прозрачността на лещата, което води до
намаляване на зрението. Катарактата е
водеща причина за слепота в световен
мащаб. Честотата й е най-висока след
50-55 г. възраст.“

фармацевт мария Пандева
Съдържанието на лутеин, зеаксантин и черна боровинка допринася за
нормална зрителна функция и острота, намалява риска от катаракта и мария Пандева, маг.-фармацевт,
защитава от оксидативен стрес. Сааптека "ProLife", Петрич
мо 1 капсула на ден в прожължение на
растни пациенти, за да запазят
три месеца.
Препоръчвам „Лутеин комплекс здравето на очите си и да подоплюс“ както на млади, така и на въз- брят качеството на зрението си.
вЗемете
оПаковкаПоДарЪк кЪм вСяка
ЛУтеин ком
мокри кЪрП
ПЛекС —
иЧки За оЧи
Ла.

за контакти: Вита Херб, тел. 02 / 944 60 06, www.vitaherb.bg
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Мария Сотирова, 56-годишна - София

Çà ДжинДжира Алба спрей
ñè çàëàãàì èìåòî
Все повече са хората,
които, вместо да идат на
лекар, решават да заменят прегледа с консултация с фармацевтите в
аптеката. Особено ако
са от квартала, а аптекарката от години е все
на едно и също място
като мен. Стари познати няма да се лъжат.
На пръв поглед изглежда, че много от продуктите по рафтовете са
насочени към едно и също страдание, имат еднакъв състав и често даже по цена са близки.
Но ние си знаем, че не
е така. Като излезе нещо наистина качествено и ефективно на
пазара, бързо се забелязва. И човек може да го препоръча
спокойно, без опасност за авторитета си. Напротив –
останат ли хората доволни, споделят, че Мимето
от аптеката до пазара им е препоръчала това или
онова, и така ми е
излязло името на
голям познавач и
човек, който на
всеки ще обърне
внимание и ще
помогне.
Май звучи доста нескромно, но
вчера пак ми се
случи да ми благодарят и ми стана много приятно, че препоръчаният от мен спрей
ДжинДжира алба е
свършил работа и е облекчил и болния, и семейството.
Този път препоръчах ДжинДжира алба
против декубитус - раните, които се получават от по-продължително залежаване при тежко болни или възрастни
хора. Занесли го в дома
за стари хора в провинцията, където е настанена тяхната близка. И сега
всички около нея искали да го ползват.
ДжинДжира алба
спрей наистина е много ефективен при голям набор от кожни раздразнения и проблеми.
Предлагала съм го като
сигурно решение при
подсичане,
сърбеж,
ухапвания от насекоми,
леки слънчеви или битови изгаряния, повърхностни наранявания, акне и розацея и така нататък. Хората са го взимали даже при разни ранички и екземи на домашните си любимци.
И всеки път като се видим, отново само хубави отзиви получавам за

това колко е ефективен
и удобен за употреба.
Затова казвам – ДжинДжира алба спрей е от
тези продукти, за които си залагам спокойно
името.

ДжинДжира
Алба спрей
Успокоява
и защитава
кожата

ДжинДжира
алба спрей е продукт от
дермокозметичната серия ДжинДжира. Съдържа активна съставка цинков оксид, хидратиращ компонент и емолиенти.
ДжинДжира алба
спрей тонизира, овлажнява, омекотява и поддържа в добро състояние както деликатната и
нежна детска кожа, така
и кожата при възрастни. Защитава кожата
от вредното въздействие на неблагоприятни
външни фактори, излагане на слънце, след
козметични процедури
и др.
ДжинДжира алба
спрей е дермокозметичен продукт с под-

ходящо подбран и балансиран състав, който защитава кожата от
раздразнение и я поддържа в добро състояние. Притежава успокояващо, овлажняващо
и омекотяващо действие. Активната му съставка – цинков оксид,
създава предпазващ
филм, който защитава
кожата от неблагоприятните въздействия на
околната среда. Хидратантът и емолиентът имитират естествената водно-липидна мантия, като
успокояват, овлажняват, омекотяват и подобряват еластичността на кожата. Те взаимно
се допълват и
засилват ефекта на цинковия
оксид. Цинковият оксид се използва и като
физичен ултравиолетов филтър в слънцезащитната козметика за деца и
възрастни, като
отразява вредните ултравиолетови лъчи от
слънцето и така
защитава както кожата при
възрастни, така
и нежната и деликатна детска
кожа.
ДжинДжира
алба спрей се прилага
до 6 пъти дневно. Напръсква се равномерно
върху кожния участък.
При нужда се втрива в
кожата. Може да се използва продължително.
ДжинДжира
алба спрей е произведен във високотехнологична форма — козметична емулсия под
формата на спрей, по
иновативна патентована технология. Удобен
е за приложение, не цапа и не изсушава кожата. ДжинДжира алба
спрей не съдържа консерванти, оцветители
и ароматизатори. Има
бързо действие и може
да се използва продължително време. Подходящ е за деца и възрастни.

GinGira® е търговска марка на фирма
БороЛа. За консултация със специалист
се обърнете към клиника БороЛа,
тел.: +359 2 983 6203, София 1202,
ул. „Цар Симеон“ 52, e-mail: office@borola.
com. За по-богата информация посетете
www.gingira.bg. можете да поръчате
онлайн на www.momo.bg.
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ТРАКЕИЯ - здраве
за всички пенсионери
защо за пенсионери? Защото е на достъпна цена и действа
безотказно. 100% натурално и
снабдява човешкия организъм
с всичко необходимо. Полезна е
за всички възрасти. Няма противопоказания и странични ефекти. Една опаковка е достатъчна
за цял месец.
1.сърце и кръвоносна система – възстановява функциите
на сърцето, черния дроб и далака, нормализира кръвна захар,
кръвно налягане и холестерол.
Изчиства и отпушва кръвоносните съдове, премахва разширени вени и хемороиди.
2.костно-ставна система –
подпомага изграждането на хрущялна тъкан и премахва коксартроза, гонартроза и дискова херния. Увеличава плътността на
костите.
3.Храносмилателна система – гастрит, колит, рефлукс, премахва
проблеми с тънкото и дебелото черво.
4.Дихателна система – изчиства белия дроб, включително
и на пушачите, укрепва бронхите, трахеята, алвеолите. Спомага
изчистването на синусите.
5.Нервна система – намалява психическото напрежение
и безпокойство. Способства за
по-добър сън, бодрост и концентрация. Балансира нервната система.
6.имунинет – балансира
имунната система, повишава
съпротивителните сили на организма и физическата активност.
7.Баланс телесна маса – намалява мазнините, балансира
метаболизма, подпомага контрола на телесното тегло.
8.Баланс мозък – подпомага

нормалното функциониране на
мозъка – памет, концентрация,
мисловна дейност.
Мнения на ползвали
продукта:
„Ползвала съм почти всички
рекламирани продукти за сърце и стави, от скъпи по-скъпи,
и нямаше ефект. Ползвах Тракеия почти без пари и веднага започнах да се подобрявам. След
няколко месеца, правейки редовните изследвания, лекарите не
повярваха какво се е случило с
мен. Тичам, работя, живея нов
живот. Използвайте го и сами
се уверете в силата на този
продукт.“
Мария иванова,
Благоевград, 0896 781 313
„Бях загубил вяра, че нещо
може да
ми помогне. Няколко човека
от пенсионерския клуб
го ползвахме, защото можехме да си го
позволим. След няколко месеца
всички започнахме да споделяме, че невероятното се случва.
На един се подобри сърцето, на
друг ставите, на трети белият дроб, ходим два пъти повече без умора. Чувстваме се много
по-жизнени и нашите приятели
последваха нашия пример. Досега няма недоволни.“
тракеия е заимствана от
храната на древните траки, разработена е от БАН съвместно
с Института по криобиология
и хранителни технологии. При
създаването й са използвани
разработките от космическите технологии за хранене. Отличена е с първо място в конкурса за нови български продукти на Международния панаир
в Пловдив.

За консултации и поръчки –
Христов, 0898 573 092

Катя Николаева, 62-годишна, от Бургас

Ñ ÅÍÒÀÍ õîòåëúò
ìè ïðîöúôòÿâà

Пия старателно Ентан от началото на март и
се моля и тази година да ми помогне да изкарам
туристическия сезон на крака и без нетърпимите болки от разширените вени. Не е трябвало
въобще да го спирам и през зимата - докторката
доста ми се накара за това. Все пак почнах да го
вземам, преди да настъпят горещините и да ме
завъртят ангажиментите. За да може (както ми
обясни лекарката) съдържащите се в него природни съставки да се натрупат в организма и да
избегна отоците и разраняванията по краката и
глезените, които миналата година ме докарваха
до рев при всяка крачка.
Имаме малък семеен хотел до морето и лятото при нас е горещо не само поради времето. На
крак съм от тъмно до тъмно. Но от няколко години краката престанаха да ме слушат. В началото
усещах само тежест и вените грозно изпъкваха,
после болките се засилиха, взеха да се подуват
глезените и стъпалата. В разгара на сезона, при
най-големия зор и наплив на клиенти, аз окуцях
и се наложи да търся лекар. Тогава почнах да пия
Ентан - против възпалението, за подобряване на
кръвообращението и за заздравяване на съдовете. За една седмица се стабилизирах, отоците
спаднаха, болките изчезнаха, но и това време беше достатъчно да се объркат доста неща в хотела.

Сега вече е пълно с летовници и аз отново съм
във вихъра си до есента. Затова денят ми започва
с капсула Ентан и с него завършва. Щом ме спаси миналата година, сигурна съм, че и тази ще ме
подкрепи в тичането между етажи, стаи, маси и
неразбории. Освен това Ентан подобрява и кръвоснабдяването на ретината, крайниците, ушите
и мозъка. Заздравява колагена и еластина, притежава мощно антиоксидантно действие. И както
казва синът ми - ще ме ъпдейтва цялата.

EНТАН
За здрави
съдове и добро
кръвообращение
Всяка капсула съдържа 80 mg проантоцианидин и 40 mg стандартизиран екстракт на Гинко
билоба. Процесът на стандартизация гарантира
чистотата и ефективността на всяка капсула.
Вече в иновативни растителни капсули VGcaps
- 100% чист природен продукт.
Хипоалергични, без глутен, примеси и консерванти!
Без съставки от животински произход!
Подходящи и за вегетарианци!

За консултация с лекар специалист
можете да се обърнете към клиника
БороЛа. София, 1202,
ул. „Цар Симеон” 52, тел. 02/ 983 62 03,
e-mail: office@borola.com. За по-богата
информация посетете www.entan.bg.
може да поръчате онлайн
на www.momo.bg
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сутрин ставам без досадната болка и цял ден се
чувствам отлично.

Препоръчвам ви го!
събчо БалкаНски,
горна оряховица

оБеЗБоЛяваЩ
акУПУнктУрен аПЛикатор
за ВсЕки ДоМ
От години съм с проблеми в кръста. Шипове,
дискова херния – който
ги има, знае за какво става
дума. Обезболяващи, инжекции и какво ли още
не… Чувал бях за акупунктурния апликатор,
но не вярвах, че действа.
Ако не бях го видял в едно
телевизионно предаване
на проф. Мермерски, дето той каза: „Апликаторът
помага”, едва ли щях да го
поръчам.
Откакто ползвам апликатора – всяка вечер лягам
върху него за 15-20 минути,

облекчава
болките
в главата,
гръбначния
стълб,
ставите,
подобрява
кръвообращението,
ЦЕН
отпуска
1
9
мускулите
,98 а
лВ.
и нервите.
Поръчки на тел. 0888/254210
obezbolaa.com

ако не ви помогне, може да го върнете в 14-дневен срок.
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АЛТОРИß и заáоëÿваíиÿта
Вълчи глад íа
диõатеëíата система

Много хора се оплакват, че на моменти изпитват неудържим глад, без да могат да си
обяснят причините. Повишеният апетит се появява, без по-голям разход на калории и необходимост от консумирането на по-голямо
количество храна.
В медицината това състояние, наречено
„вълчи глад”, се обяснява с различни болести.
Най-често става дума за стомашно заболяване - язва, гастрит или разнообразни проблеми, свързани с киселинността в стомаха. Неконтролируемият глад се съпътства от невъзможност на стомашните нерви да изпълняват
своите функции. За да става дума за болестно
състояние, трябва да са налице болки в областта на корема, пищене в ушите и премрежване, които след хранене изчезват.
Чувството за недостиг на храна е сложен
процес, на взаимодействие на три основни
системи на организма: 1. храносмилателната,
която дава сигнал за празнота в стомаха или
преситеност; 2. жлезите с вътрешна секреция
(ендокринна система), отделящи различни течности и субстанции при глад и ситост; 3. нервната, която обработва сигналите и ги преобразува в усещане. Ако в една от системите има
проблем, сигналите стават неадекватни.
Вълчи глад се наблюдава и при проблеми с
щитовидната жлеза, например хипертиреоидизъм. Симптомите му са загуба на тегло, свръхактивност, невъзможност да спите нощем, като не е задължително и трите да са налице.
Резките промени в кръвната захар, водещи
до хипогликемия, също предизвикват вълчи
глад. Други причини може да са стрес, дълбока депресия, прекомерна употреба на антидепресанти. Възможно е апетитът на човек да
се повиши драстично и вследствие на глисти
или пък на мозъчни заболявания, при които
до мозъка не достига информация за ситост.

Острите белодробни
заболявания водят до
краткотрайна загуба на
работоспособността, а
напредналите хронични увреждания на дихателната система са важна причина за трайно
инвалидизиране. В около 10% от възрастното население се установява изразена в различна степен дихателна недостатъчност. При хроничната дихателна недостатъчност се наблюдава нарушение в алвеоларно-капилярната дифузия. Затруднен е газовият обмен и поради
задушаване на малките
дихателни пътища, предизвикано от бронхиална хиперсекреция. Всичко това означава настъпване на хипоксемия (намалено преминаване на
кислород в организма и
съответно по-ниското му
съдържание в тъканите),
но без хиперкапния (повишено съдържание на
въгледвуокис), тъй като
въглеродният двуокис
преминава през алвеоларно-капилярната мембрана 25 пъти по-лесно
от кислорода.
За да не се стига до
хронифициране на заболяванията, не трябва да се
допуска продължително
въздействие на различни видове агенти, дразнещи бронхиалнта лигавица: тютюнопушене, прах,

дим и др. Важно е и това острите инфекции да
се лекуват навреме и правилно.
Фитотерапията има определен дял в научно-обоснованата терапия на заболяванията на дихателната система. Лечебни растения се прилагат в профилактиката и в помощ на терапията както при възпаление на горните дихателни пътища, така и при остри и хронични бронхити.
Лечебната
ружа
(Althaea officinalis L) е едно
от най-проучваните растения по отношение на заболяванията на дихателната
система. Корените са бога-

ти на слузести вещества,
които способстват
за омекотяване на
бронхиалните секрети и за
по-лесното им отделяне от
бронхиалното дърво. Екстрактите
от лечебната ружа
имат изразен противовъзпалителен ефект.
Препоръчва се прилагането им
при упорити кашлици, магарешка кашлица, трахеити, бронхити. Освен това
се установява благотворно влияние на ружата по
отношение на язвена болест на стомаха и червата, хиперацидитетни гастрити, при остри и хронични колити, дори и при
диарични страдания и дизентерия.
Планинският очиболец
(Potentilla erecta L) е включен в продукта Altoria поради доказаните противовъзпалителни и адстрингентни ефекти върху горните дихателни пътища.
В народната медицина се

прилага чай от очиболец
многократно в денонощието при тежки синуити, при
тонзилити и хрема.
Оказва се, че в комбинация екстрактите от лечебна ружа и планински
очиболец имат потенцииран ефект, което е използвано в създаването на
продукта Altoria. Приемането на 1 капсула в денонощие в подкрепа на профилактиката през студените и влажни месеци се
отразява добре на функцията на дихателната система. При настъпило възпаление на горните дихателни пътища и бронхиалното дърво препоръчваните дози са 3 по 1 капсула на ден. При упорита
кашлица и тежки бронхити
може да се приемат 3 пъти
по 2 капсули на ден.
Разбира се, че най-напред трябва да се мисли
да се предпазим от заболяванията.
Altoria е натурален продукт, взет от необикновеното многообразие на
природата, и е без странични действия. Във всяка капсула се съдържа 300
мг екстракт от лечебна ружа и 150 мг екстракт от планински очиболец.
Този продукт е в помощ на профилактиката и
лечението на заболяванията на дихателната система. Трябва да мислим как
да съхраним здравето си.
То е безценно.

Êàìúíèòå â æëú÷êàòà ñà
êàòî áîìáà ñúñ çàêúñíèòåë
Камъните, които се образуват в жлъчката, може да са
твърди и меки като глина, с размера на песъчинка или до няколко сантиметра в диаметър.
Броят им варира от един до десетки и дори стотици!
До опасни последствия би
могла да доведе дори и песъчинка в жлъчния мехур, убедили са се специалистите.
По тази причина те често
препоръчват оперативно отстраняване на
жлъчката. Народната
медицина обаче
има своя
теория за
заболяването.
Наскоро
немски
медик и
изследовател открива комбинация от екстрактите на няколко растения (бял трън, глухарче, артишок и шизандра), която
размеква камъните и песъчинките и спомага безболезненото им извеждане от тялото. По
думите на лекарите процесът е
по-бавен и по тази причина се
препоръчва три-месечен прием за пълни резултати, но не
предизвиква кризи и предпаз-

ва тялото от последващо образуване на камъни в жлъчката. Заедно с това се наблюдава очистващо действие върху
черния дроб, с което формулата се препоръчва при пациенти с омазнен черен дроб (стеатоза), хепатит, цироза и др. Откритието е регистрирано под
името Хепа клийнър и е достъпно в България в реномираните аптеки.
Д-р Ангеров (интернист) за

Хепа клийнър: „Препоръчвам
горещо продукта. Аз самият
провеждам всяка година тримесечен курс, за да поддържам
черния си дроб и да съм сигурен, че няма да страдам от камъни в жлъчката.“
Действие
на Хепа клийнър:
Поддържа в норма стойностите на чернодробните

ензими.
 Подобрява обмяната на липидите и намалява омазняването на черния
дроб.
 Пречиства
черния
дроб от токсини, бактериални и вирусни инфекции,
наркотични вещества, пестициди, лекарства, алкохол.
 Намалява вредното
въздействие от прилагани
химио- и лъчетерапия.
Защитава клетъчните
мембрани.
Регенерира клетките
и усилва ефективността на
лимфната система за изхвърляне на тежки метали.
Действа благоприятно
върху храносмилателния
тракт, поддържайки нормална микрофлора в червата.
Активира функцията
на бъбреците.

Хепа клийнър има
дълготрайно действие,
като запазва своята ефективност в тялото дори
след периода на употреба. Без лекарско предписание.
състав
Бял трън - екстракт
(200 мг)
Корен от глухарче екстракт (200 мг)
Артишок екстракт (200 мг)
Шизандра екстракт (200 мг)
Препоръчителен прием
2 капсули дневно след
хранене с достатъчно количество вода. Специалистите препоръчват 3 месеца прием, за да получите най-добри резултати. Но можете да започнете да чувствате някои от
предимствата и подобренията и много по-рано.

Хепа клийнър можете да поръчате директно
на телефон: 0877 72 10 40, както и на интернет
страницата: http://tonik.info/hepacleaner/
или в повечето аптеки в страната.
ÖÅÍÀ:

1 áð. õ 42 ëâ. + Áåçïëàòíà äîñòàâêà /Îáùî: 42 ëâ./
2 áð. õ 38 ëâ. + Áåçïëàòíà äîñòàâêà /Îáùî: 76 ëâ./
3 áð. õ 35 ëâ. + Áåçïëàòíà äîñòàâêà /Îáùî: 105 ëâ./

1.VIII. - 7.VIII.2018 г.
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Витаминозни
храни

За да си набавим нужните витамини, достатъчно
е да консумираме продуктите, които ги съдържат в
по-значими количества:
Витамин а – в продуктите от животински произход (рибено масло, черен дроб, млечни продукти и
т.н.). Много от продуктите съдържат и бета-каротин
– провитамин А, който се превръща в организма във
витамин А. Той влияе положително на зрението, лигавиците, кожата, растежа, имунната защита.
Витамин с – в плодовете и зеленчуците (плодовете на шипката и дребните горски плодове, зелето, цитрусовите, ябълките, сладкия пипер), черния
дроб и бъбреците на едрия рогат добитък. Влияе
благотворно на усвояването на фосфора от храната, на формирането на зъбите и костите.
Витамин D2 постъпва в организма в малко количество от хранителните продукти (тон, треска, мляко, жълтъка на яйцата), а витамин D3 се образува в
кожата под въздействието на слънчевите лъчи. Витаминът способства за зарастване на раните и за
предпазване на клетките на организма от окисление.
Витамин Е – в растителните масла, граха, фасула.
Влияе на формирането на здрави кости, поддържа
здравето и растежа на здравите клетки и на нервната и мускулната система на организма.
Витамин В1 – синтезира се от зелените растения и
микроорганизми, съдържа се в маята, свинското месо, картофите. Влияе на растежа, функциите на нервите и мускулите и на производството на енергия.
Витамин В2 – в черния дроб, бъбреците, яйцата,
изварата, кашкавала, месото, маята. Влияе на преработването на енергията и растежа на тъканите.
Витамин В6 – в черния дроб, сърцето и бъбреците на животните, бананите. Влияе на функционирането на различните ферменти и способства за усвояването на мазнините и въглехидратите.
Витамин В12 – в продуктите от животински характер. Влияе на образуването на червените кръвни телца и поддържането на нормалното функциониране на клетките.
Пантотенова киселина (витамин В5) – в белите
гъби, черния дроб, граха. Влияе на преработването
на мазнините и въглехидратите и е особено полезен за кожата.
Фолиева киселина – в пресните зеленчуци (марули, бобови, домати, спанак), черния дроб, бъбреците, яйцата. Влияе на растежа на съединителните
тъкани, на кожата, костите, зъбите, защитава клетките от окисление.
Медицинските страници подготви Кристина ДОБРЕВА

Ето как да се спасите от ставните болки завинаги
За иновативната формула ни разказва доц. д-р Георгиев

След дълги години на научни проучвания и експерименти с колегите
ми и с помощта на добре разработените рецептури на Хлебаров успяхме да създадем формула с концентриран извлек, която е съставна
част на два вида смоли. Именно това
е основната съставка на нашата формула, която нарекохме „артроксин“.
Основните активни компоненти с антивъзпалително действие в смолата
на босвелия са босвелиевите киселини (КВА и АКВА), които блокират
синтеза на левкотриени – хормоноподобни вещества, които са един от
основните фактори за възникването
на възпалителни процеси.
Двете киселини оказват положително влияние върху ставните функции (намаляване на ставната скованост); подходящи са и при случаи на
преждевременно “износване” на ставите и гръбначния стълб, а също и
при усилено натоварване на носещите стави (при тежък физически труд,
спортисти, наднормено телесно тегло и др.) и след травми на опорнодвигателния апарат.
Тези киселини намаляват възпалението, но за разлика от нестероидните противовъзпалителни медикаменти не засягат простагландините. Екстрактът е ефективен за намаляването на ставни подувания, болки, скованост и други симптоми на възпалителни ставни смущения, включител-

но ревматоиден артрит и остеопороза. Най-впечатляващото в нашата
формула е силата на тези киселини
да създава процеси на възстановяване на хрущялната и костната тъкан, което в дългосрочен план може
да предотврати напълно артритното
заболяване, като премахне първопричината за възникването на болката и възпалението.
„артроксин“ намалява болките
в коленете и увеличава гъвкавостта им. Формулата има силата да подобрява притока на кръв към ставите при нарушения от спазми на
кръвоносните съдове. Имаме данни, че по време на приема на проду-

кта се наблюдава общо подобрение
на сърдечно-съдовата, отделителната, ендокринната, пикочно-половата
и други системи в човешкото тяло.
Най-важното за „артроксин“ е неговото комбинирано действие. Продуктът овладява болката и подсигурява подвижността на ставите, но заедно с това е и силно противовъзпалително средство.

Формулата е разработена в течна форма
и за разлика от много
други препарати, които
са в таблетен вид, се абсорбира много по-пълноценно и ефективно
и въздейства директно
на клетъчно ниво. Това
позволява продуктът да
няма никакви противопоказания и заедно с това да подсигури бързо
действие и видими резултати още от първия
прием. Веднъж достигнал оптимални нива на
насищане в организма,
продуктът може да подсигури облекчаване на
симптоматиките на артрозите за период от
няколко месеца до година и терапевтичен
ефект върху ставните
огнища. По тази причина аз и колегите ми пре-

поръчваме първоначален курс на лечение от
три до шест месеца и
поддържаща терапия
два пъти годишно между един и три месеца в
зависимост от тежестта
и вида на заболяване
на опорно-двигателната система.
Ние препоръчваме
прием на „артроксин“
при състояния на болки

в кръста, при дискова
херния, дори и при мигрена. Особено добре се
повлияват и пациенти
с диагностицирана болест на Бехтерев и ревматоиден артрит, не на
последно място трябва
да споменем и всички
форми на остеопорози и артрози, шипове,
ревматизъм, подагра,
артрит.

Продукта „артроксин“ можете да поръчате директно
на телефон 0877 72 10 40, както и на интернет
страницата: http://tonik.info/arthroxin/ или в аптеките

ЦЕНа:
1 бр. х 49 лв. + Безплатна доставка /общо: 49 лв./
2 бр. х 45 лв. + Безплатна доставка /общо: 90 лв./
3 бр. х 39 лв. + Безплатна доставка /общо: 117 лв./
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Проза

ÌÚÊÀ
В селското гробище
стоеше самотен голям
паметник и се открояваше над другите. Доближих го и прочетох:
„Тук почиват родителите ми – Ана и Дончо, които умряха от мъка по
мен. Динко Далаверов,
САЩ, Калифорния”
Далаверов се завърна от Америка. Посрещнаха го полуразрушената къща и обраслият с
буренаци двор. Като
слезе от колата, наоколо нямаше никого. По
изровената и неподдържана улица вървеше човек с омазнен стар каскет, избелели дочени
дрехи и тояжка в ръка.
Когато доближи, Динко
разпозна в него съседа
дядо Христо. Погледна
го и неохотно пророни:
- Здравей, дядо Христо. Аз съм Динко, на Дончо. Не ме ли помниш?
Старецът го гледаше
неразбиращо с избелелите си воднисти очи,
вдигна рамене и след
пауза рече:
- Ти ли си бе, Динко?
Нали си в Америка бе,
чедо. Защо си си дошъл?
Твоите отдавна ги няма,
сине... От къщата нищо
не е остана. Ела у нас,
че няма къде да влезеш.
Господ прибра и майка
ти, и баща ти.
Динко се поколеба,
но тръгна след стареца. Седнаха под асмата,
която беше се увесила с
гроздове. Миришеше на
плод, на есен. Денят бавно гаснеше зад хълмовете на запад. Дядо Христо

извади чашки и шишенце с ракийка. Напълни
ги и преди да каже наздраве, отля от своята и
тихо продума:
- Бог да ги прости твоите. Ей така, след като ти
замина, те залиняха и си
отидоха от тоя свят.
Както седеше на дървената пейка, Динко хвана ръката на дядо Христо и с трепереш глас

промълви:
- Ще ми разкажеш ли...
Старецът започна неохотно, явно споменът
го мъчеше:
- Майка ти все ходеше
по двора и нареждаше:
„Динко, Динко, защо ни
напусна, чедо? Къща ли
не сме ти направили, кола ли не сме ти купили?
Имот ли нямаме, та си
се затичал към тая пуста Америка...” Всяка нощ
плачеше. Дончо, баща
ти, ставаше от леглото,
излизаше на двора, ходеше от вратата до портата, после обратно и пушеше, пушеше. Откакто
ти замина, сън не го ловеше. Отиваше сутрин
до магазина, отбиваше
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се и до пощата. Щом го
видеше, пощальонът
Денко тъжно нареждаше: „Бай Дончо, ако има
нещо, ще ти обадим веднага.” Без да продума,
баща ти се обръщаше
и бавно поемаше обратно. Годините минаваха, а от теб нямаше ни
вест, ни кост. До селото стигаха слухове, че си
се замогнал и задомил.
Двамата гаснеха в самота и мъка. Майка ти се
залежа - болест ли беше, мъка ли - не знам.

Само повтаряше: „Динко, Динко, на мама...” С
тия думи на уста сутринта на 22 декември, стискайки ръката на баща ти,
душата й излетя от измъченото й тяло и тръгна нагоре, нагоре. Като
че ли хвана към Америка да те търси. Баща ти
остана сам-самичък в
голямата хубава къща,
градена с мерак от тях
за тебе. Не знам да ти
кажа ли баща ти как си
отиде?
Динко го гледаше
вцепенено и не смееше
да продума. Дядо Христо бавно продължи:
- Баща ти живя в тази мъка още малко. Като наближи годишнина-

Кучешки статут
Там, на пазара, ме
измоли
жена, премръзнала от студ:
„Купи го, туй е
малко коли
и има кучешки
статут!
Паспорт си има,
ей го, сине,
със снимка като
на човек.
И е с американско
име тук пише, че се
казва Джек.”
Статутът, таз
важна дума,
от нея малко се
смутих,
ала преди да хвана
друма,
паспорта грабнах и платих.
А Джек ме близна по ръката,
опашката си завъртя,
зарови после със краката
земята, де стоеше тя.
Заведох го дома, защото
жена ми търсеше кутре,
веднага тя постла палтото,
сипа му мръвки да яде.
А после в банята го къпа,
среса го и го подсуши,

уви го в чиста бяла кърпа,
в леглото го сложи да спи.
От този ден, а и нататък
той спи под нейния юрган,
а мен изгониха оттатък,
защото съм и зет заврян!
Сега със него тя живее
в дома ни, с музика прочут,
на него свири и му пее,
а аз съм с кучешки статут!
кръстьо кръстЕВ

Поезия

та от смъртта на майка
ти, се застяга. Купи агне. В деня преди помена извика мойта жена и
Рашковица да изчистят
къщата и да приготвят
житото и каквото трябва за помена. Всичко беше готово и на другия
ден трябваше да се съберем за бог да прости...
Но друго беше отредено. Станах рано както
обикновено.
Погледнах към вашия
двор и какво да видя...
Сякаш плашило като човек висеше на гредите
от навеса пред входа.
Изтичах, доколкото мога. На въжето - баща ти.
Събрахме се съседите и
го погребахме до майка ти, точно година след
нея... Сега си тука, ама
тях ги няма - завърши
дядо Христо.
Динко заплака и тялото му се затрепера.
Есенният ден угасна.
Той стана и тръгна напосоки из селото. Сълзите не спираха да се стичат по лицето му. Гледаше с часове обсипаното
със звезди небе, сякаш
търсеше да открие родителите си горе. Да им
поиска прошка и да им
каже, че е осъществил
американската си мечта. Искаше да го видят,
богат, да се порадват
на децата му. Но от къщата лъхаше само тъга.
Следващите дни поръча
голям паметник. Повика свещеник, събра старците на помена и освети плочата. После замина за Калифорния. От
голямата фамилия Далаверови остана единствено паметникът.
кръстан ВлаДиМироВ

ПокЛон ПреД кЛаСика!

Êàìåíàð÷å

Тъмносив каскет, изпобеляла блуза,
дързост в погледа гори,
алена кръв по одрасканата буза
в тънка ивица струи.

Спряло пред грамадната скала в закана,
сръчно чука то върти;
под целувките на хладната стомана
камъка в искри пламти.
И далече по чукарите,
където
утринна мъгла дими,
мигом от крилатия ветрец
подзето,
бодро ехото
гърми.
Верен удар
удара спокойно гони,
екнат сънните гори,
а скалата пука, цепи се и
рони
в кехлибарени
искри…
— Хей, другарю,
ти какво решил
си с чука!
С тоя трясък и искри?
— Аз ли? Път ще се прокара, друже, тука,
нов път в тези канари!
Христо сМирНЕНски

ÏÎ ÆÚÒÂÀ
Беше по жътва, когато я
видя. На мегдана ръченица
играеше. Нозете й стъпваха
леко, като че пееха, ситнеха като дъждец, а снагата й
се виеше като млада върба.
Косите й водопадно се сипваха в ритъма и кога забърза, сякаш фурия мина покрай него. Ухаеше на метличина. Светеше като месечина и гласът й ромонеше напевно, като потока покрай нивата им.
Нещо букна в него.
Младата му кръв се разпени необуздано и все
диреше нещо да прави.
Баща му го гледаше как
блъска, та сече дървата
и клатеше глава: „Добро
ни е момчето, добро, я
какъв мъж ще стане, как
работи.” Майка му загрижено мънкаше нещо
и само отговаряше: „Добро, добро.”
Все към нейните двори го теглеше и кога я
видеше, не отлепяше
поглед от нея. Млад
беше, от сиромашко
семейство. Една нивица си имаха. А тя…хубостта на селото.
Две жътви минаха отто-
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гава, кога се чу по къщите, че другоселец я иска.
Изтръпна му душата и кога
я видя на мегдана, й рече:
– Вярно ли, че ще те дават?
– Дадоха ме вече – тросна се тя.
– Да си здрава – препъна
се той в думите си и понечи
да си тръгне.

– Ти, като минах тогава
до тебе, кога играех, що не
ме хвана за косите? Като ме

гледаше напролет на нивата,
що не дойде? – сподави се и тя.
– Много ниви имате, не помня на коя съм те гледал, наш’та
е една! – изръмжа и си тръгна.
Подир сватбата вече девет
месеца слагаше половин залък в устата си. Гозбата му
оставаше недоядена. Майка
му чакаше друга да загледа,
да се отърси. Той само работеше. После стигна вест,
че докато ставала майка, си
отишла, и малкото, и то с нея.
Промъкна се скришом да я
види последно. Бледа, затворила очи, а до нея и то
повито и тихо.
За месец залиня и падна болен. Доктори викаха,
никой нищо не каза. До последно името й повтаряше, а майка му плачеше без
глас. Привечер отвори очи
и видя сълзите й.
– Не плачи, майко – прошушна, – аз при нея отивам
живота си да й дам, дано
се върне – и последният му
дъх пак нея зовеше.
– Душата ти взе, душата –
изрида майката, – тая една
нива ти взе душата.
После, казваха старите, се родило същото момиченце в една къща, дето двамата били дълги години сами.
„откровения“ - гери
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Писмата

СПоДеЛете С наС

Àêî íå ñè òè,
ùå áúäå íÿêîé äðóã

Запознахме се в интернет. Разменихме си снимки. Харесах я, беше прилично изглеждаща жена.
Писахме си около месец и тя пожела да се видим. Аз живея в малък провинциален град, а тя в София. Предложи ми да отидем заедно за три дни до Велинград. Приех.
В уречения ден и час отидох до столицата, за да я взема с колата. Останах приятно изненадан. На живо
тя изглеждаше прекрасно, изключително красива жена. Разказа ми,
че е вдовица от доста години, но в
момента живеела на семейни начала с друг мъж, когото не харесвала,
но не можела да се раздели с него. Занимавала се с бизнес, имала
хотел на морето и ТИР за пренасяне на товари. Прекарахме три вълшебни дни. Усетих, че започвам да
се влюбвам в нея. Връзката ни продължи. След няколко месеца я попитах дали не би могла да се раздели с другия мъж и да заживеем

заедно. Тя сподели, че не може да
го остави, защото той теглил кредити на негово име, давал й парите за бизнеса, а после ги изплащал. Зачудих се на ситуацията, но
си замълчах.
Изминаха още няколко месеца, аз
отново повдигнах темата за съжителство. Забелязах, че оттогава тя
започна да се дистанцира от мен.
Престана да ми звъни по няколко
пъти на ден, както правеше преди,
срещите ни се разредиха. В един момент й казах, че ако не се раздели
с другия, аз ще се оттегля. Останах
изумен от отговора й. „Ако не си ти,
ще бъде някой друг”, прошепна тя и
замълча. Повече не се видяхме. Чак
сега си давам сметка, че тази красива жена, която знаеше цената си,
просто използва мъжете. Единия - за
да й плаща кредитите, а другия
- за емоционална връзка без
никакво бъдеще.
к. Б., самоков

„Òúðñÿ ïîëîâèíêàòà ñè”
нова рубрика
Уважаеми
читатели,
в редакцията получаваме сигнали от
хора, които
търсят своята половинка
чрез рубриката „Запознайте се”. не са
малко и онези,
които ни питат дали е възможно да разкажат за себе си, живота си, да опишат човека, когото търсят. напомняме, че редколегията реши
на страниците ни да се появи рубриката „търся половинката си”.
тя е територия и за тези, които вече са намерили своя спътник
в живота. Пишете ни! очакваме ви!

Желая да си помагаме взаимно

Драга редакция, аз
съм самотна пенсионерка на 70 г., висока
съм 1,65 см, 85 кг. Дотегна ми самотата.
Не пия, не пуша. Добра домакиня съм. Живея в собствен уютен
дом - апартамент от

80 кв. м. Търся самотен,
изоставен, добър и честен мъж за другар. Да
не пуши, да пие умерено, от 65 до 75 г., пенсионер. Самата аз куцам
с левия крак след прекаран инсулт през 2011 г.
Желая да си помага-

Радости и болки
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ме взаимно и да е съгласен да ме приеме такава, каквато съм. Ще му
отдам дълбоко уважение. Моля, обади се!
станка
араБаДЖиЕВа,
Бургас,
тел. 0885 410 468
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Kичкa Бoдypoвa пoмогна
нa мoмчe инвaлид
Ecтpaднaтa
пpимa Kичĸa Бoдypoвa ce
пoxвaли c блaгopoднa пocтъпĸa. Oĸaзa ce,
чe тя пoмогнала нa
мoмчe в инвaлиднa
ĸoличĸa, ĸoeтo ce нaдявa дa пpoxoди. Зa цeлтa
oбaчe ca мy били нyжни cpeдcтвa зa cпeцифичнa мaшинa, ĸoятo
вeчe e зaĸyпeнa с пapитe oт блaгoтвopитeлeн
ĸoнцepт в Бypгac, нa
ĸoйтo e пялa и Бoдypoвa.
„Днec cъм мнoгo
щacтливa, пpиятeли!
Toĸy-щo ми ce oбaди
opгaнизaтopът
нa
блaгoтвopитeлния ĸoнцepт, зa дa ми
блaгoдapи и ми ĸaзa
мнoгo paдocтнa нoвинa.
Cъбpaни ca 23000 лв.
и вeчe e зaĸyпeнa мaшинaтa, c ĸoятo Cтoян
тpябвa дa пpoдължи възcтaнoвявaнeтo
cи. Toлĸoвa ce paдвaм! Cтoянe, ти cи бил

cпopтиcт и имaш тoзи
cилeн дyx, ĸoйтo щe ти
дaвa cилa!
Aз вяpвaм, чe cĸopo
щe ce cpeщнeм и ти щe cи
зaxвъpлил инвaлиднaтa
ĸoличĸa! Πpeгpъщaм тe
и caмo нaпpeд! Cĸъпи
мoи, пoжeлaйтe мy ycпex
и бъpзo възcтaнoвявaнe!“, зapaдвa ce Kичĸa
Бoдypoвa в мpeжaтa.
„Eтo чe зaeднo ycпяxмe! Bceĸи c ĸaĸвoтo

мoжeшe пoмoгнa…
Bиe, г-жo Бoдypoвa,
дapиxтe тaлaнтa cи,
вълнyвaщитe пecни и
чapoвнaтa cи ycмивĸa
нa гocтитe, дoшли
нa ĸoнцepтa зapaди
Cтoян.
Πoxвaлa и зa вcичĸи
ocтaнaли вceoтдaйни yчacтници в тoзи cпeĸтaĸъл”, пишe
пoд пocтa й Ивaничĸa
Heвpoĸoпcĸa.

Caíÿ Áopиcoвa e íeùacтía
cëeд paздÿëaтa
гoлямa
дpaмa
изживявa
ĸpacивaтa aĸтpиca Caня Бopиcoвa.
Tя ce paздeли c Hиĸи илиeв и ce
oĸaзa caмa нa малко над 30-гoдишнa възpacт.
Чaĸ ceгa xyбaвицaтa cи дaлa cмeтĸa,
чe e cгpeшилa, ĸoгaтo
нe e пoмиcлилa зa
дeцa oт aĸтьopa пo
вpeмe нa бpaĸa им.
„Caня
мaлĸo
cъжaлявa зa вcичĸи
тeзи
пpoпилeни
гoдини, в ĸoитo
ce зaнимaвaшe c
ĸapиepaтa cи, вмecтo
дa oбъpнe внимaниe нa ceмeйcтвoтo.
Mнoгo й ce иcĸa дa e мaйĸa и дa
имa дeчицa, нo ceгa изглeждa, чe
щe ce нaлoжи дa пoчaĸa, дoĸaтo
нe cpeщнe чoвeĸ, c ĸoгoтo дa e oтнoвo щacтливa. Cлeд Hиĸи тoвa eд-

вa ли щe e cĸopo и зaтoвa нe e cтpaннo, чe тoлĸoвa мнoгo ce нaдявa в
ĸpaйнa cмeтĸa двaмaтa дa нe ce paзвeждaт”, издaвaт xopa, близĸи дo
oбĸpъжeниeтo нa aĸтpиcaтa.
Kpacaвицaтa вce oщe тaялa нaдeждa, чe Hиĸи пaĸ щe я пoглeднe c oнeзи oчи, нaĸapaли
гo дa ce влюби в
нeя. Tя нe cмятaлa, чe нoвaтa
мy вpъзĸa, ĸoятo
e c ĸoлeжĸaтa й
Дaянa Xaнджиeвa,
e cepиoзнa.
„Tя гo oбичa
мнoгo и тoвa,
ĸoeтo ce cлyчвa,
e ĸaтeгopичнoтo
дoĸaзaтeлcтвo, чe
ниĸoгa нe e тъpcилa caмo cмeтĸa в
oтнoшeниятa им.
Aĸo бeшe тaĸa, щeшe вeчe дa ce e
xвaнaлa c няĸoй богаташ и дa e зaбpaвилa вcяĸaĸви зaтpyднeния”, ĸaзвaт
зaпoзнaти.

Обраха дома
на водещата
Мира Добрева

Н

агъл обир беше
извършен в дома
на телевизионната водеща Мира Добрева. Тя сподели, че това
е четвъртият път, в който крадци влизат в дома
й. След поредния обир
шокът е още по-голям,
тъй като всичко се случ-

ва, докато Добрева и семейството й спят там.
Разбрали за влизането
с взлом сутринта, когато се събудили.
Още по-притеснителен за тях е фактът, че
кражбата е извършена,
въпреки че имотът се
пази от СОТ, жива охрана, има и камери за видео наблюдение. Камерите показват как млад
мъж с шапка влиза в сградата. Шансовете да бъде
заловен обаче са малки, било обяснено на се-

мейството. Според данни
на експертите по сигурност едва 37% от битовите кражби се разкриват.
Това пък води до случаи,
в които много от обраните семейства дори не
се обаждали на властите.
Според бившия секретар на МВР Николай Радулов в много от случаите на кражби обирджиите не влизат случайно,
а имат информация, понякога дори дадена от
фирмите, поставени уж
да пазят.
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Щастието да ти е чиста съвестта
работя много и късметът е бил и е с мен. А
професията на актьора
за мен е достойна за
голямо уважение. Дъщеря ми много добре
пресъздава ситуации
и имитира хора, без да
преиграва, артистична
е и има прекрасно чувство за хумор. Нейното желание да стане актриса съвпадна с моята
огромна любов към театъра. Аз имах щастието

се защитаваме като народ. Това, че думите
„гордост", „честност”,
„достойнство” и „морал” са кухи и без значение за голяма част от
българите. Изобщо поводи за ядове има непрекъснато. Яд ме е също, че простащината се
настани трайно около
нас. Отглеждаме и си
я като цвете, поливасъм нанякъде - или на емоциите при разделиме си я и всяка реакконцерт, или на среща те и влюбването са едни
ция срещу това е разс приятели, сред хуба- и същи. Обяснявам й, че
четена неправилви, читави хора. Е, на- съм видяла какно или страхливо
дали ще подскачам ка- то хубавото, тапремълчавана.
то топчето за пинг-понг, ка и жилото на
- А на какво се
но със сигурност и тога- любовта. Не се
възхищавате?
ва ще имам нужда някой оплаквам. Това
- Харесва ми да
или нещо да ме бута на- е част от цялосъм на хубав конпред дейно, надеждно. то меню, което
церт, да гледам няНо има и моменти, в ко- ни предлага жикой хубав българито млъквам и не про- вотът. Както не
ски телевизионен
мълвявам нито дума. можеш да ядеш
С Орлин Горанов
сериал, харесвам
Нервно ли ми е, гоня то- само едно яси няколко българзи негатив от себе си с тие непрекъсски журналисти,
От стр. 1
ри се просълзяват. Трог- мълчане и с четене. Но нато, така е и в
чиито предавания
Важното е, че бързо ги ват ме тези срещи и ми така или иначе, мисля и любовта - има
гледам винаги котуширам, особено кога- въздействат, говорят усещам, че ще бъда ед- приливи, има и
гато ми е възможто се сетя за обичта, ко- ми много. Разбира се, на добра, мила, отзивчи- отливи...
но. Аз съм човек,
ято получавам от пуб- не съм се самозабрави- ва, но и нахакана бабка.
- Каква ли
който се впечатляликата, и тази, която аз ла. В интерес на истина- Неотдавна дъщеря ми ще стане дъва от умните и мой давам.
та съм се наслушала на ми даде урок по благо- щеря ви един
жещите и го при- Но вие сте винаги хубави думи от хората. родство, коментирайки ден? Актриса
знавам.
искрена с публиката... Не мога да не бъда удо- любовна история, през или певица?
- Риалити фор- Единственото, което влетворена от това. Цял която премина. Детето
- Нещата в
матите май не ви
твърдя за себе си, е, че живот съм била благо- ми е мило, умно, мъдро. м у з и к а л н и я
изкушават, защо?
съм точна в отношени- дарна за доброто отно- Накара ме да се чувст- бизнес не са
- Да се затворя
ята си. Що се отнася до шение към мен. Благо- вам горда, че въпреки такива, каквибез книга и камери
искреността - ако не мо- дарна съм и на Господ, многото пеене съм си то трябва да
да наблюдават всяга да си я позволя, зна- че ми сбъдва мечтите, свършила работата до- бъдат. Непрека моя стъпка, дучи съм много зле. Това, дори тези, които не съм бре. Щастлива съм, че къснато среС дъщеря си абитуриентка
ма, движение? Не,
че не се крия зад лице- имала.
Магдалена е добър чо- щам много домерието, примиреност- Представяте ли си век. Научила съм я да бре пеещи хора, но тях не само да се докосна благодаря!
- Лято е. „Ах, морета и страха, наистина ми се като пенсионерка, споделя всичко с мен, ги няма в публичното до него, но и да играя в
помага.
живот и здраве?
въпреки че съм от дру- пространство, нямат четири постановки. По- то”...
- О, песента не чака
- И печелите по то- Дано ги има моите го поколение. Съветвам развитие. Няма как да край мен дъщеря ми се
зи начин обичта на хо- старини! То трябва и да я и й казвам, че трябва им помогна. Никога не запозна с чудесните ак- определен сезон. Тя
рата...
се остарява един ден. мен да слуша, а не ин- съм била агресивна, на- тьори от Бургас. Това са си идва и ако е хубава,
- О, постоянно ме спи- Но, общо взето, съм не- тернет, защото сърце- хална, пробивна и връз- хора, които обичам, и празникът е двоен. Морат и ми казват, че ме спокоен човек и пред- то не можеш да го ком- карка - да, все неща, ко- вярвам, че чувствата ни рето не изчезва дори и
обичат, и аз отговарям полагам, че и тогава ня- пютризираш. Колкото и ито са важни за успеха са взаимни. Усещам, че през зимата - то е сресъс същото. Някои до- ма да се спирам. Все ще да се менят времената, днес. Работила съм и Магдалена би могла да щу прозореца ми целостане много добра ак- годишно. И ме вдъхнотриса, искрена е в пре- вява не само през лясъздаването си на об- тото.
рази. Ако има зрънце
- Помечтайте на
талант в нея и я при- глас...
На 2 август на сцената на Лет- албум излиза през 1980 г. и с "Попъ- на "Сигнал" са в класацията на БГ
емат в НАТФИЗ, съм си- Аз съм си постигния театър в Пловдив ще се със- тен вятър" продължават и техните радио "500-те най-велики песни
гурна, че то ще покъл- нала и немечтани мечтои концерт, посветен на 40 го- концерти и турнета у нас и в чуж- на България за всички времена".
не и ще се развие в ед- ти, но те са били достидини от създаването на група бина. На международния шлагерен
През 1981 г. издават първия
но красиво цвете.
жими, не някакви пре„Сигнал”.
фестивал в Дрезден печелят първа двоен рок албум в историята на
- Какво може да фърцунени и водени
През лятото на 1978 г. на бъл- награда за изпълнение.
музиката у нас, от който излизат
опъне нервите на по- от звездомания. Аз си
гарската музикална сцена изгрява
хитовете "Да те жадувам" и "Лодзитивен и слънчев чо- сбъдвам мечтите, пък
нова рок група. Тримата музиканка ли е любовта". С изключителвек като вас?
и те са именно за тоти - Йордан Караджов, Румен
но силен старт започва и меж- Ходя по земята ва - да се сбъдват, наСпасов и Христо Ламбрев,
дународната им концертна
и пея на нормални и ли? Тук и пред вас ще
се отделят от група "Златдейност. Групата покорява
обикновени хора, не си си позволя да цитирам
ни струни" и основават "Сигсцените в СССР, Германия,
играя на тронове и пи- любимия ми български
нал". Барабанист е ГеорПолша, Чехословаедестали. Щом съм част писател, драматург и
ги Кокаланов, който
кия, Румъния, Куба,
от живота, не мога да сценарист, представипрез пролетта на
като свири изклюгледам отвисоко на не- тел на магическия ре1979 г. е заменен от
чително свои песни
щата, които се случват ализъм Йордан РадичВладимир Захариев.
на концертите си и
в него. Докато ме има, ков: „Човек от зор стаГрупата работи
изпълнява парчетаникога няма да съм над ва и птичка!”... Обикокато студийна форта си само на българнещата. Защото над тях лила съм доста свят,
мация в националски език.
според мен има само разгледала съм забеното радио. През
През 2011 г. „Сигвъздух и това е оправ- лежителности, за коиавгуст 1978 г. прознал” се сдобива със
дание на хора, които то само съм мечтала да
В 40-годишната си кариера из- своя звезда на Алеята на славата.
вучава и първата им песен "Любов",
или се имат за богове, видя, но ги видях и се
а на следващата година издават и дават 18 албума и изнасят хиляНа 1 юни 2013 г. на името на
или не ги е еня за нищо. докоснах до някои от
първия си албум "Вечен кръстопът". ди концерти.
групата е наречена звезда. По
Но нервите ми може да тях. Преди години си
Тогава е организиран и първият им
"Сигнал" е една от български- повод навършените тогава 35
опънат битките между мислех, че да отида до
концерт в столичната зала "Фести- те групи с много концерти извън години от създаването й (1 юни
политиците, които не Австралия ще е невъзвална". Появяват се и големите им България. Най-известните им хи- 1978 г.) музикантите получавиждат по-далече от можно за мен, но взе,
хитове - "Може би" и "Спри се", ко- тове са "Да те жадувам", "Липсваш ват за рождения ден на групаегото си и само се кле- че се оказа възможно.
ито ги изпращат на върха на слуша- ми", "Мина и Лора", "Сляп ден", та сертификат, който удостовепат, без да вършат ра- Сега си мисля за Мадателския интерес. Печелят трета на- "Спри се", "Спомен мил, спомен рява, че звездата RA 17:36:37.60
бота. Ядосва ме и това, гаскар. Дано един ден
града и на най-престижния тогава у мой", "Зелени сигнали", "Между +48:35:08.00 dec 5.37 mag в Косче от Европа все ни на- стигна дотам...
нас международен музикален фес- ад или рай", както и култовите моса вече официално е кръстена
казват като провинили
Въпросите зададе
тивал "Златният Орфей". Вторият им "Сбогом" и "Може би". 14 песни на името на състава.
се ученици. Това, че не
Иво АНГЕЛОВ
Тони Димитрова е една от най-обичаните български певици. Бургазлийката започва кариерата си в
началото на 90-те години на миналия век. Тя зарязва работата на машинописка и започва да пее по заведенията. През 1995 г. се явява на конкурс, организиран от звездното семейство Ева и Гого от „Тоника“, а в журито е и композиторът Стефан Диомов.
Той харесва Тони, след което написва за нея едни от
най-големите й хитове „Ах, морето“ и „За тебе хората говорят“.

„Сигнал“ с юбилеен концерт

1.VIII. - 7.VIII.2018 г.

Спорт

Българските отбори в европейските турнири
Шампионска лига

Нулево равенство в Разград

Лудогорец не успя да
победи МОЛ Види от Унгария в първия мач между двата отбора от вто-

на кого да е, а на унгарския премиер Виктор
Орбан. Политикът пристигна в Разград специ-

рия квалификационен
кръг на Шампионската
лига. Разградчани стигнаха само до нулево равенство на "Лудогорец
Арена" пред погледа не

ално за мача, за да стиска палци на своя отбор,
а след последния съдийски сигнал не скри задоволството си от добрия
турнирен резултат за

унгарския шампион.
Лудогорец бе по-добрият отбор през поголяма част от срещата,
особено през първото
полувреме, но разградчани така и не успяха
да материализират превъзходството си. С пропуски се отличиха Клаудиу Кешеру, Марселиньо и Вандерсон.
В крайна сметка Лудогорец не оправда очакванията за лесен и категоричен успех, а реваншът изглежда, че ще
е с особено голям залог,
имайки предвид амбициите на ръководството
да види отбора за трети
път в групите на Шампионска лига.

Лига Европа

Адмира преклони
глава пред ЦСКА
ЦСКА разгроми с 3:0 Адмира Вакер от Австрия
в първи мач от втория предварителен кръг на
Лига Европа, с което направи огромна крачка
към следващия етап на надпреварата. Всичко
интересно се случи до почивката, когато червените реализираха и трите си попадения. На
два пъти се разписа Кирил Десподов (29, 34), а
Мауридес вкара от дузпа в 38-ата минута.
Това бе най-малкото, с което се отърва австрийският тим, който игра с почти изцяло нов
състав в сравнение с миналата година, започвайки с пет футболисти под 21 години, които
видимо отстъпваха по класа на българския тим.

Осъдиха Роналдо
на 2 години затвор

Суперзвездата, вече на
Ювентус, Кристиано Роналдо
беше осъден на
две години затвор от испанските съдебни
власти заради
укриване на данъци в периода си като футболист на Реал Мадрид.
Законодателството в кралството позволява присъдата да бъде избегната (щом е в рамките на 24 месеца) и тя ще бъде заменена с финансова санкция
в размер на 19 милиона евро.
Португалският голмайстор и данъчните власти
са договорили сумата, след като на няколко пъти
офертите на CR7 бяха отхвърляни. Роналдо беше
обвинен, че е укривал данъци от имиджовите си
права между 2011 и 2014 г. в размер на 14,7 млн.
евро. Той трябваше да се признае за виновен, за да
избегне ефективна присъда.

В няколко изречения

Адриан Андреев пропусна мачбол и загуби финала на
европейското първенство
по тенис за юноши до 18 години на червените кортове
в Клостерс (Швейцария). Поставеният под номер 1 Андреев претърпя поражение
в мача за трофея от 11-ия
в схемата Йонас Форейтек

(Чехия) със 7:6(1), 6:7(6), 3:6.
Александър Лазаров
триумфира с титлата на
турнира по тенис на червени кортове в Телави (Грузия)
с награден фонд 15 хиляди долара. Във финалната среща
поставеният под № 5 Лазаров победи с 6:3, 6:2 Максим
Тихомиров (САЩ) за 95 мин.

Славия
загуби
с 1:0 от
Хайдук
Хайдук (Сплит) надви Славия с 1:0 в първа
среща от втория предварителен кръг на Лига Европа. На стадион
"Полюд" присъстваха
над 25 000 зрители.
Единственото попадение в срещата заби
Ахмед Саид (79).
„А”
група,
II
кръг

БЕРОЕ - ЛУДОГОРЕЦ 1:1
0:1 Марселиньо (57)
1:1 Райнов (62)
Дунав - Ботев (Враца) 3:1
1:0 Ахмедов (27)
2:0 Васев (30)
2:1 Атанасов (56)
3:1 Балджийски (63)
Етър - Верея 1:0
1:0 Почански (88)
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Рекорд! 70-годишен пробяга 300 км

Ради Милев (в средата)

Рекордът във възрастовата група мъже 70
– 74 г. вече е регистриран от Международната
асоциация по ултрамаратон за 48-часово бягане и той вече принадлежи на България - на
Ради Милев. Казанлъчанинът иска да постави
3 световни рекорда: на 24-часово, 48-часово и
6-дневно бягане.
На 22 юли в град Кладно, Чехия, Ради Милев
постигна първата си цел и измина разстояние
от 301,504 км. Резултатът вече е публикуван в
световната статистика. За първи път човек над
70 години преминава границата от 300 км за
48-часово бягане.
"Това бяха двете цели и те бяха постигнати.
Класирането нямаше никакво значение и не беше цел. Бях проучил всички участници, техните постижения и формата, в която се намират
в момента. Прогнозата ми е, че ще бъда в шестицата или в краен случай 7-и. Досега имам 3
участия. Три пъти съм в тройката: едно първо,
едно второ и едно трето място в общото класиране", споделя Ради.

Балканиада по волейбол

Нашите момчета
се окичиха с титлата
Националният отбор по волейбол на България за юноши под 17 години триумфира с шампионската титла на
балканиадата в
Истанбул (Турция). На финала момчетата
ни, водени от
Мартин Стоев,
победиха домакините с 3:1 (25:17, 23:25, 27:25, 25:13)
и спечелиха златото, а домакините
останаха със сребърните медали. С
този успех най-младите ни “лъвове”
Септември - Ботев (Пд) 0:2
0:1 Стивън Петков (29)
0:2 Тодор Неделев (64)
ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ)
- СЛАВИЯ 2:4
0:1 Георги Йомов (5)
0:2 Георги Йомов (22)
1:2 Симеон Райков (27)
1:3 Галин Иванов (65)
1:4 Славчо Шоколаров (69)
2:4 Димитър Илиев (92)
ВИТОША (БИСТРИЦА) ЦСКА-СОФИЯ 0:2
0:1 Тиаго (10)
0:2 Рубен Пинто (17)

Предстоящи срещи - IV КРЪГ
Първа лига
10 август 2018 г. (петък), 18:15 часа
Етър - Черно море Нова Спорт
10 август 2018 г. (петък), 20:30 часа
Локомотив (Пловдив) - Верея Диема Спорт
11 август 2018 г. (събота), 18:45 часа
Берое - Ботев (Пловдив) Диема Спорт
11 август 2018 г. (събота), 21:00 часа
Витоша (Бистрица) - Лудогорец Диема Спорт
12 август 2018 г. (неделя), 18:30 часа
Септември - Ботев (Враца) Диема Спорт
12 август 2018 г. (неделя), 20:45 часа
ЦСКА - Славия Диема Спорт
13 август 2018 г. (понеделник), 20:30 часа
Дунав - Левски Диема Спорт
III кръг на Втора лига:
11.08 /събота/
Кариана (Ерден) - ЦСКА 1948, 18 часа
Струмска слава (Радомир) - Ботев (Гълъбово), 18 часа
Несебър - Царско село, 18 часа
Черноморец (Балчик) - Монтана, 19 часа
Локомотив (ГО) - Добруджа 1919, 19 часа
Пирин (Благоевград) - Поморие, 20 часа
12.08 /неделя/
Локомотив (Сф) - Лудогорец ІІ, 18 часа
13.08/понеделник/
Литекс - Арда Кърджали, 18 часа, Диема спорт

се класират за европейското първенство 2019, тъй като балканиадата бе
квалификация и първенецът получава директна квота за еврофорума догодина.

Девойките ни
победиха Черна гора,
но отстъпиха на
Сърбия и Турция

Националният отбор на България по
волейбол за девойки
до 16 години стартира
с категорична победа
на Балканиадата в Сомбор (Сърбия). Момичетата на треньорката
Теодора Бачева се наложиха без проблеми

над връстничките си от
Черна гора с 3:0 (25:20,
25:15, 25:20) в първия
мач на турнира.
Във втория си мач
отстъпиха на домакина Сърбия с 0:3 (17:25,
13:25, 16:25), а в третия
на Турция с 0:3 (15:25,
6:25, 11:25).

Тото 2
59 тираж
5 от 35

60 тираж
5 от 35

I теглене: 3, 5, 7, 19, 26
II теглене: 7, 10, 21, 30, 35

I теглене: 7, 13, 25, 31, 35
II теглене: 5, 7, 16, 18, 19

I теглене: 8, 9, 13, 25, 27, 39

I теглене: 6, 13, 15, 16, 32, 39

I теглене: 6, 23, 34, 37, 38, 45

I теглене: 3, 20, 23, 28, 34, 48

Позиции: 4, 5, 8
Числа: 9, 0, 8
Зодиак: 17, 35, 36, 38, 43
Печеливша зодия: 5

Позиции: 1, 3, 9
Числа: 0, 7, 5
Зодиак: 6, 16, 20, 22, 23
Печеливша зодия: 5

6 от 42
6 от 49

Тотоджокер

6 от 42
6 от 49

Тотоджокер

Страницата подготви Цветан Илиев

2

24

Световна

31

Български

мозайка

Âàíåñà Ïàðàäè
ñå îìúæè

Френската певица Ванеса Паради се омъжи за
писателя и режисьор Самюел Беншетри в градчето Сен Симеон. Паради пристигнала в малкото кметство облечена в
рокля с волани в кремав
цвят и след около 30 минути сключила граждански брак. На церемонията
в тесен семеен кръг присъствали петнадесетина
гости, сред които певците Матийо Шедид, Рафаел и 19-годишната дъщеря на Паради от връзката
й с Джони Деп - Лили-Роуз.
Френската звезда е тяс-

Пðèçðà÷íî ìîì÷å
Лаура Уотсън, 39-годишна жителка на английския град Бъдлингтън, отишла на разходка в парка
със семейството си. Децата й се покачили в клоните на едно дърво. Лаура решила да запечата този
момент, но какво било учудването й, когато разгледала снимките и с ужас видяла запечатано зад
гърба на 9-годишния й син Байрон изображение
на призрачно момче с бледо лице и черни очи.
То даже било поставило ръка на рамото му. Този
факт разтревожил изключително много майката.
Впоследствие тя научила, че в градчето съществува легенда от XIX век за момче, което пропаднало в едно от блатата наоколо. Неспокойният дух на нещастното дете се явявал от време на
време в парка „Плес уудс”. Образът му можел да
бъде забелязан единствено с периферното зрение или случайно да бъде уловен на снимка. Което и станало с фотото на Лаура. Изследователи
на паранормални явления посъветвали Лаура да
се моли повече за семейството си и да не се отдава на черни мисли.

но свързана с това малко градче с 900 жители в
провинция Сена и Марна.
Тук почина бащата на Ванеса в края на 2017 г. Той
притежавал ресторант
"Ле Сурс". Четиридесет и
пет годишните Ванеса Паради и Самюел Беншетри
обявиха официално връзката си през август 2017
г. Ванеса бе напусната от
Джони Деп през 2012 г.,
тъй като започна връзка
с актрисата Амбър Хърд.
Деп и Паради живяха заедно 14 години без брак.
Имат две деца - Лили Роуз
и Джон Кристофър.
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Заедно
Любителите на приключения Синтия Бенет и приятелят й Андре решили да си осиновят кученце и попаднали на Хенри в приют за кучета. Бил само
на 14 седмици, но вече
изглеждал пет пъти поголям от връстниците
си. Смесица от овчарка, хъски, боксер и стафордширски териер,
той веднага станал
член на младото семейство
и само след
три дни го
завели
на първото му
пътуване. Покъсно
двамата решили,
че искат
да имат и
друг домашен любимец. Синтия
мечтаела за коте и след пет месеца търсене в приютите
открили сиамски мелез
на име Балу. "Притеснявахме се как ще се разбират двамата, но още
щом се видяха, Хенри
и Балу станаха неразделни", споделят Синтия и Андре.
Малкият котарак
толкова се привързал
към новото си семейство, че веднага започ-

вал да скимти и драска
по вратата, ако не го
вземат със себе си. Така
авантюристите Хенри и
Балу станали задължителни спътници в пътешествията на Синтия и
Андре из зашеметяващите национални паркове на Колорадо, горите, пясъчните дюни,
планините и язовирите. "Малките
крака на
Балу
с е

уморяват
и той често се качва в раниците ни, на гърба на Хенри или дори на главата му. Откакто започнахме да взимаме
Балу в пътешествията
ни, Хенри се превърна
в негов по-голям брат",
разказва Синтия. И така осиновените домашни любимци обичат да
опознават природата
заедно.

Äæон Ìàлкоâи÷ ùе се сниìà Ñúçäàäåíè åäèí çà äðóã
â ïàïски сериàл

Сюжетът на новия сериал се пази в тайна. "Новият папа" ще е свързан със
сериала "Младият папа",
но няма да е негово пряко
продължение. Режисьор
ще е италианецът Паоло

М

айсторката
на
спорта по силов
трибой и една от
най-силните жени на Русия - Оксана Кошельова,
премести два 18-тонни
трамвая с пътници. Своите
умения Кошельова демонстрира в родния си град
Иркутск. Снегът и ниските температури, които достигнаха до минус 20 градуса, не попречиха на рускинята да демонстрира силата си. Преди да се заеме
с изтеглянето на трамваите, Кошельова тренирала
в продължение на 6 месеца. Това бе първият успешен опит на спортистката
в зимни условия, при който тя премести трамваите

Сорентино, заснел "Младият папа". В момента Сорентино работи заедно с
Умберто Контарело и Стефано Бизес над сценария
на бъдещия сериал.
Снимките ще започнат
през ноември в Италия.
Малкович може да изпълни главната роля в "Новият
папа", макар това засега да
не е потвърдено. Известно
е обаче, че Джуд Лоу, който
изпълнява главната роля в

"Младият папа", ще се снима и в новия сериал. Първият епизод от "Младият
папа" бе излъчен през есента на 2016 г. В сериала се
описва животът на ексцентричния италоамериканец
Лени Белардо, който е провъзгласен за папа Пий XIII.
Той е сред най-младите папи в историята. Главни роли в "Младият папа" са поверени на Джуд Лоу и Даян Кийтън.

Ðóñêèíÿ òåãëè
äâà òðàìâàÿ

на 5 метра. Миналата година Оксана влачи 8,6-тонен вертолет Ми-8 цели 2
м. През 2015 г. тя издърпа
17-тонен трамвай, а през

2014 г. - камион "КамАЗ" с
тегло 16,5 тона. В най-новия проект на Оксана влиза тегленето 20-тонен пътнически самолет.

34-годишната дъщеря на Брижит
Макрон – Тифен Озиер, разкрива
всичко за началото, трудностите и
последствията на невероятната любов между майка й и
днешния френски президент Еманюел Макрон. В началото на
връзката вторият й баща е бил едва 15-годишен. Той участва в театрална група, водена
от Брижит, в католическата гимназия в Амиен, спомня си Тифен в
документален филм,
излъчен по френския
канал „Франс 3“. „Те бяха очаровани един от
друг, това бе очевидно и много трудно и за
двамата - описва дъщерята. - Ако има двама
души, които са създадени един за друг, това са Еманюел и мама
– казва Тифен във филма. – Когато са заедно,
сякаш останалият свят не съществува.“ Тя подчертава, че родителите й
са се разделили така, че тя и по-големите й брат и сестра – Лоранс (41)
и Себастиен (43), да страдат възможно най-малко.
В документалния филм Брижит
Макрон е цитирана с думите: „Знам,
че нараних децата си и това е нещо-

то, заради което най-много се обвинявам. Но ако не бях взела това
решение, щях да пропилея живота
си.“ Родителите на Брижит, които
са лекари, се държали с нея „като с прокажена“. Съседите им
им пускали бележки
под вратите и им изпращали писма, в които осъждали поведението на дъщеря им.
В биографията „Брижит Макрон: Освободената“ авторката Маел Брун разкрива, че в
началото първата дама не е искала да говори за този период. Споменът от разкриването на аферата й било „рана, която не заздравява“. „Тя
ми довери, че тогава е загубила всичките си приятели“, казва писателката. 67%
от французите одобряват Брижит Макрон. Тя е найхаресваната президентска съпруга
от десетилетия и е смятана за жената, която е формирала и вдъхновява
Еманюел Макрон. Днес семейството
на Брижит Макрон може да чувства
(след целия този срам около лудата любовна история) само едно нещо – гордост.

Най-гледаните
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Канал 3
ПЕТЪК, 3 АВГУСТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всяка сутрин“- сутрешен блок
09:00 „Парламентът на живо“
11:45 Топ Шоп
12:00 НОВИНИ
12:15 Телемаркет
12:20 „Парламентът на живо“
13:00 НОВИНИ
13:15 „Парламентът на живо“
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата”с Александър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”- избрано
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:30 „Патарински Live”/п/
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения
СЪБОТА, 4 АВГУСТ
07:00 „Холивуд” – с Ивелина
Кунчева/п/
07:30 „Интервю” с Наделина

Тв Европа
ПЕТЪК, 3 август
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
12.55 Прогноза за времето
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс - минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс - минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини

тв програми

Фриер, Рафаел Вогт,
Кристоф фон Фридъл,
Роберт Гигенбах и др.
„Съдебен спор” – предаване на NOVA, избрано
Новините на NOVA
Темата на NOVA
„Това се случи на Свети
Валентин” – с уч. на
Джеймс Маслоу, Холи
Уеб, Томи Савъс, Британи Ъндърууд, Линдзи
Хартли и др.
„Дънди крокодила“ – с
уч. на Пол Хоган, Линда
Козловски, Джон Майлон, Марк Блум и др.
„Съдби на кръстопът” –
предаване на NOVA
„Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
„Ничия земя”
Новините на NOVA – централна емисия
НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
„Железният човек” – с
уч. на Робърт Дауни
Младши, Гуинет Полтроу,
Джеф Бриджис, Терънс
Хауърд, Лесли Биб, Шон
Тоуб и др.
„Казанова” – с уч. на Хийт
Леджър, Сиена Милър,
Джеръми Айрънс, Оливър Плат, Лена Олин и
др.
„Напълно щастлива” – с
уч. на Каролине Мария
Фриер, Рафаел Вогт,
Кристоф фон Фридъл,
Роберт Гигенбах и др. /п/
„Това се случи на Свети
Валентин” – с уч. на
Джеймс Маслоу, Холи
Уеб, Томи Савъс, Британи Ъндърууд, Линдзи
Хартли и др. /п/

НЕДЕЛЯ, 5 август
06.30 „Иконостас”
07.00 „Бреговете на Чесапийк”
– сериен филм
08.00 „Събуди се” – предаване
09.00 „Куп обещания и малко
лъжи” – с уч. на Денис
Цих, Михаела Мей, Франциско Медина, Мишел
Оливери и др.
11.00 „Съдебен спор” – предаване на NOVA, избрано
12.00 Новините на NOVA
12.30 „В очакване на Купидон”
– с уч. на Адам Мейфилд,
Ариел Кебъл, Хайли Дъф,
Тимъти Ботъмс, Марион
Рос и др.
14.15 „Чудесата на добрата
вещица” – с уч. на Катрин
Бел, Крис Потър, Хана
Ендикот–Дъглас, Матю
Найт, Питър Макнийл,
Катерин Дишър и др.
16.00 „Като две капки вода“
– забавно предаване, 5
сезон
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
19.20 Темата на NOVA
20.00 „Опашати сватовници”
– с уч. на Кевин Джеймс,
Росарио Доусън, Лесли
Биб, Дони Уолбърг, Джо
Роугън и др.
22.00 „Спайдърмен 2” – с уч. на
Тоби Магуайър, Кирстен
Дънст, Джеймс Франко,
Алфред Молина, Розмари Харис
и др.
00.40 НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ
/п/
01.10 „Куп обещания и малко
лъжи“ – с уч. на Денис
Цих, Михаела Мей, Франциско Медина, Мишел
Оливери и др. /п/
03.20 „Чудесата ден на добрата

вещица” – с уч. на Катрин
Бел, Крис Потър, Хана
Ендикот–Дъглас, Матю
Найт, Питър Макнийл,
Катерин Дишър и др. /п/
05.10 „Тайнствени афери” – сериен филм, 5 сезон
06.00 „Транспортер” – сериен
филм /п/
ПОНЕДЕЛНИК, 6 август
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „Сезони на любовта ” –
сериен филм
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата”
– предаване на NOVA,
избрано
21.00 „Хавай 5-0” (премиера) –
сериен филм, 8 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Транспортер” - сериен
филм
23.30 „Незабравимо” – сериен
филм
00.30 „Тайнствени афери” – сериен филм, 5 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето“
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – се-

риен филм /п/
05.00 „Транспортер” - сериен
филм /п/
06.00 „Тайнствени афери” – сериен филм, 5 сезон /п/
ВТОРНИК, 7 август
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „Сезони на любовта ” –
сериен филм
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата”
– предаване на NOVA,
избрано
21.00 „Хавай 5-0” (премиера) –
сериен филм, 8 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Транспортер” - сериен
филм
23.30 „Незабравимо” – сериен
филм
00.30 „Тайнствени афери” – сериен филм, 5 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
05.00 „Транспортер” - сериен
филм /п/
06.00 „Тайнствени афери” – се-

Анева /п/
08:00 „Денят на живо”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
- избрано
09:30 „Всеки следобед”
10:30 Телемаркет
10:45 „Холивуд”- повторение
11:15 ТОП ШОП
11:30 „Кухнята на Звездев“
12:00 „Вечните песни”-/п/
13:00 „Уикенд с Роси”
14:00 НОВИНИ
14:15 ТЕЛЕМАРКЕТ
14:30 „Кухнята на Звездев”-/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 ТОП ШОП
15:30 „Холивуд” с Ивелина
Кунчева /п/
16:00 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
16:30 „Патарински Live”/п/
17:00 “Офанзива” с Любо Огнянов-избрано
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю” с Наделина
Анева
20:00 „Патарински Live”- избрано
20:30 „Коктейл” с Деси Жаблянова-избрано
21:00 Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Офанзива” с Любо
Огнянов/п/
00:30 Спорт в обектива”- /п/
01:30 НОВИНИ/п/
02:00- 09:00 – Повторения

НЕДЕЛЯ, 5 АВГУСТ
06:30 „Кухнята на Звездев”/п/
07:00 „Коктейл” с Деси Жаблянова-избрано
07:30 “Интервю” с Наделина
Анева/п/
08:00 „Уикенд с Роси”/п/
09:00 „Пулс” с Гергана Добрева
- избрано
09:30 „Всеки следобед”
10:30 Телемаркет
10:45 „Коктейл” с Деси
Жаблянова/п/
11:15 Топ Шоп
11:30 “Кухнята на Звездев”/п/
12:00 “Вечните песни”
13:00 “Всеки следобед”
14:00 НОВИНИ
14:15 Телемаркет
14:30 „Кухнята на Звездев“ -/п/
15:00 НОВИНИ
15:15 ТОП ШОП
15:30 „Коктейл” с Деси
Жаблянова/п/
16:00 „Интервю” с Наделина
Анева /п/
16:30 „Патарински Live”- избрано
17:00 „Концерт на Маргарита
Хранова”
18:10 Модна фиеста Албена
19:00 НОВИНИ
19:30 „Интервю”
20:00 „Патарински Live”/п/
20:30 „Холивуд” с Ивелина
Кунчева
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 „Бенефис на Юлиан
Петров“ /п/
00:30 Спорт в обектива”-/п/
01:30 НОВИНИ/п/
02:00- 09:00 – Повторения

ПОНЕДЕЛНИК, 6 АВГУСТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всеки следобед“- избрано
08:30 „Кухнята на Звездев”/п/
09:00 „Денят на живо”/п/
10:00 „Спорт в обектива” /п/
11:00 „Имате думата” с Александър Владимиров
11:45 Топ Шоп
12:00 „Лято с българската музика”
12:45 „Интервю“ с Наделина
Анева/п/
13:15 „Патарински Live”- избрано
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“-избрано
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”- избрано
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”-избрано
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:00 „Патарински Live”- избрано
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00
– Повторения

ВТОРНИК, 7 АВГУСТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всеки следобед“- избрано
08:30 „Кухнята на Звездев”/п/
09:00 „Денят на живо”/п/
10:00 „Спорт в обектива” /п/
11:00 „Имате думата” с Александър Владимиров
11:45 Топ Шоп
12:00 „Лято с българската музика”
12:45 „Интервю“ с Наделина
Анева/п/
13:15 „Патарински Live”- избрано
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00		
НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“-избрано
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”- избрано
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”-избрано
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:00 „Патарински Live”- избрано
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00– Повторения

11.00
ПЕТЪК, 3 август
07.00 „Здравей, България”
09.30 „Сезони на любовта”
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата“
– предаване на NOVA,
избрано
21.00 „Хавай 5–0” (премиера) –
сериен филм, 8 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Транспортер”
23.30 „Незабравимо” – сериен
филм
00.30 „Тайнствени афери” – сериен филм, 5 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
06.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
СЪБОТА, 4 август
07.00 „Бреговете на Чесапийк”
– сериен филм
08.00 „Събуди се” – предаване
09.00 „Напълно щастлива” – с
уч. на Каролине Мария
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Български

12.00
12.30
13.00

15.00
17.00
17.55
18.00
19.00
19.30
20.00

22.40

00.50

04.30

20.10
20.30
20.40
21.00
21.45

Бизнес дейли /п/
новини
„Плюс - минус” /п/
Вечерни Новини
прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СЪБОТА, 4 август
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
10.00 „Документите с Антон Тодоров 1”
11.00 Новини
11.05 „Документите с Антон Тодоров 2”
12.00 Новини
12.20 Спорт
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.40 Спорт
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини
15.15 „Ексклузивно” - публицистика
16.00 Новини
16.40 „Европространство”
с Д. Наумова
17.00 Новини
17.25 Прогноза за времето
17.30 новини
17.35 „В обектива”
18.00 Новини
18.15 „В обектива”

18.30 Централна емисия
Новини
19.15 „Ексклузивно” - публицистика
20.00 Новини
20.20 Спорт
20.25 „В обектива”
20.30 новини
20.40 Кариера
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.10 Спорт
22.30 новини
22.40 Евромакс
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
НЕДЕЛЯ, 5 август
05.00 Новини, спорт и
времето
07.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
10.00 Новини
10.10 Бизнес дейли /п/
10.30 новини
10.35 „Кариера”
11.00 Новини
11.05 „Плюс - минус” /п/
11.30 Новини
11.35 „Плюс - минус” /п/
12.00 Новини
12.10 „В обектива”
12.30 новини
12.45 Телестар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.40 Бъдете здрави
14.00 Новини
14.15 „В обектива”
14.30 новини
14.45 прогноза за времето и спорт
15.00 Новини

15.25 прогноза за времето
15.30 новини
15.35 прогноза за времето и спорт
16.00 Новини
16.05 „Документите с Антон Тодоров 1”
17.00 Новини
17.05 „Документите с Антон Тодоров 2”
18.00 Новини
18.15 Времето
18.30 Централна емисия
Новини
19.10 „Европространство”
с Д. Наумова
19.30 Новини
19.40 Евромакс
20.00 Реакция - публ. предаване
21.00 Вечерни Новини
21:10 Реакция - публ. предаване
22.00 Новини
22.20 Спорт
22.30 новини
22.40 Авторевю - предаване за автомобили
23.00 Вечерен новинарски блок
24.00 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ПОНЕДЕЛНИК, 6 август
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето

13.30
13.35
13.45
14.00
14.15
14.30
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

новини
Спорт
Телестар
Новини
Телепазар
новини
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс - минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс - минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс - минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен информационен блок
ВТОРНИК, 7 август
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.35 Спорт
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини

13.35
13.45
14.00
14.15
14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.35
15.45
16.00
16.10
17.00
17.15

25

риен филм, 5 сезон /п/
СРЯДА, 8 август
„Здравей, България” –
сутрешен блок
„Сезони на любовта ” –
сериен филм
„Бон Апети” – предаване
Новините на NOVA
„Войната на розите“ – сериен филм
„Остани с мен” (премиера) – сериен филм
„Прости ми” (премиера)
– сериен филм
Новините на NOVA
„Намери ме” (премиера)
– сериен филм
„Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
„Семейни войни” – телевизионна игра
Новините на NOVA – централна емисия
„Черешката на тортата”
– предаване на NOVA,
избрано
„Хавай 5-0” (премиера) –
сериен филм, 8 сезон
Новините на NOVA
„Специален отряд” (премиера) - сериен филм
„Незабравимо” – сериен
филм
„Тайнствени афери” – сериен филм, 5 сезон
„Докоснати от слънцето”
– сериен филм
„Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
„Войната на розите“ – сериен филм /п/
„Специален отряд” - сериен филм /п/
„Тайнствени афери” – сериен филм, 5 сезон /п/

ЧЕТВЪРТЪК, 9 август
07.00 „Здравей, България” –
сутрешен блок
09.30 „Сезони на любовта ” –
сериен филм
11.30 „Бон Апети” – предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 „Войната на розите“ – сериен филм
13.30 „Остани с мен” (премиера) – сериен филм
14.30 „Прости ми” (премиера)
– сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 „Намери ме” (премиера)
– сериен филм
17.55 „Теглене на Лото 5 от 35 –
„Златната топка”
18.00 „Семейни войни” – телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA – централна емисия
20.00 „Черешката на тортата”
– предаване на NOVA,
избрано
21.00 „Скорпион” (премиера) –
сериен филм, 3 сезон
22.00 Новините на NOVA
22.30 „Специален отряд” (премиера) - сериен филм
23.30 „Незабравимо” – сериен
филм
00.30 „Тайнствени афери” – сериен филм, 5 сезон
01.30 „Докоснати от слънцето”
– сериен филм
02.30 „Ритъмът на мечтите” –
сериен филм
04.00 „Войната на розите“ – сериен филм /п/
05.00 „Специален отряд” - сериен филм /п/
06.00 „Тайнствени афери” – сериен филм, 5 сезон /п/

СРЯДА, 8 АВГУСТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всеки следобед“- избрано
08:30 „Кухнята на Звездев”/п/
09:00 „Денят на живо”/п/
10:00 „Спорт в обектива” /п/
11:00 „Имате думата” с Александър Владимиров
11:45 Топ Шоп
12:00 „Лято с българската музика”
12:45 „Интервю“ с Наделина
Анева/п/
13:15 „Патарински Live”- избрано
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“-избрано
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”- избрано
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”-избрано
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:30 “Денят на живо”/п/
23:00 „Патарински Live”- избрано
00:00 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00– Повторения

ЧЕТВЪРТЪК, 9 АВГУСТ
05:30 „Кухнята на Звездев”/п/
06:00 „Денят на живо”/п/
07:00 “Всеки следобед“- избрано
08:30 „Кухнята на Звездев”/п/
09:00 „Денят на живо”/п/
10:00 „Спорт в обектива” /п/
11:00 „Имате думата” с Александър Владимиров
11:45 Топ Шоп
12:00 „Лято с българската музика”
12:45 „Интервю“ с Наделина
Анева/п/
13:15 „Патарински Live”- избрано
13:45 Телемаркет
14:00 НОВИНИ
14:30 „Кухнята на Звездев”
15:00 НОВИНИ
15:15 Топ шоп
15:30 “Всеки следобед“
17:00 НОВИНИ
17:10 Телемаркет
17:15 „Имате думата” с Александър Владимиров
18:00 НОВИНИ Централна емисия
19:00 „Патарински Live”- избрано
19:30 НОВИНИ
20:00 “Денят на живо”-избрано
21:00 „Спорт в обектива”
22:00 НОВИНИ
22:15 „Спорт в обектива”-извънредно
22:45 “Денят на живо”/п/
23:45 „Патарински Live”- избрано
00:15 НОВИНИ/п/
00:30 „Спорт в обектива”/п/
01:30 -07:00 – Повторения

07.00
09.30
11.30
12.00
12.30
13.30
14.30
16.00
16.30
17.55
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
22.30
23.30
00.30
01.30
02.30
04.00
05.00
06.00

Спорт
Телестар
Новини
Телепазар
новини
Топ шоп
Новини
Телепазар
новини
Спорт
Телепазар
Новини
Бизнес дейли
Новини
Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс - минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс - минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс - минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен блок
СРЯДА, 8 август
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” сутрешен блок
09.00 новини
09.05 Свободна зона с
Коритаров
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини

12.35 Прогноза за времето
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
13.25 Прогноза за времето
13.30 новини
13.35 Спорт
13.45 Телестар
14.00 Новини
14.15 Телепазар
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс - минус” 1
18.00 новини
18.10 „Плюс - минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс - минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен блок
ЧЕТВЪРТЪК, 9 август
05.00 Новини, спорт и
времето
06.30 „ Европа сутрин” -

сутрешен блок
09.00 „Свободна зона с
Георги Коритаров 1”
10.00 Новини
10.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 2”
11.00 Новини
11.10 „Свободна зона с
Георги Коритаров 3”
12.00 Новини
12.15 Топ шоп
12.30 новини
12.45 Телепазар
13.00 Централни обедни
Новини
14.30 новини
14.45 Топ шоп
15.00 Новини
15.15 Телепазар
15.30 новини
15.45 Телепазар
16.00 Новини
16.10 Бизнес дейли
17.00 Новини
17.15 Бизнес дейли - продължение
17.30 новини
17.35 „Плюс - минус” 1
18.00 Новини
18.10 „Плюс - минус” 2
18.30 Централна емисия
Новини
19.15 Темите 1
19.20 Спорт
19.30 новини
19.35 Темите 2
20.00 Новини
20.10 Бизнес дейли /п/
20.30 новини
20.40 „Плюс - минус” /п/
21.00 Вечерни Новини
21.45 прогноза за времето и спорт
22.00 Новини
22.05 Свободна зона с
Коритаров /п/
01.00 - 05.00 Нощен новинарски информационен блок
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26
07.00
07.30
07.45
08.00
10.15
10.30
12.30
12.45
13.00
14.00
15.00
15.10
16.10
16.30
17.30
17.45
18.30
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
00.30
01.00
02.00
03.00
05.00

петък, 3 август
Документален филм
„Приказки с Ванчето„
Новини/ повторение/
Ранни вести / на живо/
НОВИНИ - сутрешна емисия
Парламентарен живот
НОВИНИ - обедна емисия /на живо/
Китка народни песни
Прокудени от бащин
край /повторение /
“Дискусионно студио” /
повторение
Кратки Новини
“Дискусионно студио” /
повторение
Класическа музика
Нови хоризонти /повторение /
Новини /на живо/
Фолклорен концерт
Документален филм
Класически концерт
Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
“Дискусионно студио”
публицистично предаване
“Час по България” с водещ Пламен Павлов
Новини. Прогноза за
времето. /повторение/
Дневниците на уфолога /
повторение/
Новини. Прогноза за
времето. / повторение/
“Дискусионно студио” /
повторение/
„Прокудени от бащин
край“ /повторение/
“Директно за култура “ с
водещ Любомир Захариев /повторение/
“Паралакс” - публици-

ЕВРОКОМ
10:00
11:00
12:00
13:00
13:15
14:00
14:45
15:00
18:00
18:30
19:00
20:00
22:00
22:30
23:00
23:30
01:30
02:00
03:00
04:00
05:00

Петък, 3 август
Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
Босове под прикритие 8 еп. - Сериал
Резонанс - с Васко Мавриков
Новини
Страници от живота - 99
еп. - Сериал
Изумрудената огърлица
- 130 еп. - Сериал
Новини
Делници - с Николай
Колев
Новини
Делници - с Николай
Колев
Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
Шпионката на Коко Скрита камера
Ключът към успеха
Новини
Шесто чувство
Телепазарен прозорец
Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
Страници от живота - 99
еп. - Сериал
Изумрудената огърлица
- 130 еп. - Сериал
ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков

Первый канал (ОРТ)
06:00
09:00
09:15
09:55
11:00
12:00
12:15
15:00
15:15
16:00
17:00
18:00
18:15
19:00
20:00
21:00
21:30
23:40

01:30

Петък, 3 август
Телеканал «Доброе утро»
Новости
Телеканал «Доброе утро»
«Жить здорово!» (16+)
«Модный приговор»
Новости (с субтитрами)
«Время покажет» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости (с субтитрами)
Премьера. «Видели видео?»
«На самом деле» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
Премьера. Международный
музыкальный фестиваль
«Жара» (12+)
Сергей Светлаков, Юлия
Александрова, Егор Корешков, Ян Цапник, Елена
Валюшкина в фильме
«Горько!» (16+)
Леонид Барац, Ростислав
Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов, Игорь
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Най-гледаните
стично предаване /повторение /
06.00 Класическа музика
06.15 „Всички на мегдана“ поздравителен концерт /
повторение/
събота, 4 август
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 “Телевизионен форум”с
водещ Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ - обедна емисия /на живо/
12.45 “Ако зажалиш...” - стари
градски песни с Бони
Милчева
14.15 Актуален репортаж
14.40 Класическа музика
15.00 Кратки Новини
15.15 „През планини и морета“
- документална поредица
15.45 Класическа музика
16.00 “Облаче ле бяло” - предаване за българите в
чужбина
17.00 “Изгнаници клети …”
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/
18.00 “Паралакс” - публицистично предаване
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
19.50 Другата история
20.00 “От българско, по - българско” с Галя Асенова
22.30 Новини. Прогноза за
времето. Другата история /повторение/
23.00 Класическа музика
23.30 “Телевизионен форум” с
водещ Стефан Солаков /
Събота, 4 август
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Маугли - 2 еп.- Анимация
10:00 Шпионката на Коко Скрита камера
10:30 Ключът към успеха
11:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
12:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
15:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
16:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
17:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
18:00 Новини
18:30 Модна фиеста - с Мариана Аршева
19:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
22:00 Веществени доказателства - 13 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
03:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
04:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
05:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
06:00 Модна фиеста - с Мариа-

повторение/
01.30 Новини. Прогноза за
времето /повторение/ +
Другата история
02.00 “Карай да върви, това
е блус” - с водещ Васко
Кръпката /повторение/
04.00 “Изгнаници клети“
04.30 Класическа музика
05.30 “От българско, по - българско” с Галя Асенова /
повторение/
неделя, 5 август
08.00 Ранни вести / на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 “Фронтално” с водещ
Стефан Солаков
12.30 НОВИНИ - обедна емисия /на живо/
12.45 Фолклорен концерт
14.00 Разбулване - /повторение/
15.00 „Прокудени от бащин
край“ с водещ Стоян Райчевски
16.00 „Първото благо“
17.00 Документален филм
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/
17.45 Джон Лоутън представя док.поредица на ТВ Скат
18.15 „Дневниците на уфолога“
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
20.00 “Алтернативи”
21.30 Документален филм
22.00 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
22.30 „Час по България“ /повторение /
23.30 “Фронтално” / повторение/
01.30 Новини.Прогноза за времето/повторение/
на Аршева
06:30 Шпионката на Коко Скрита камера
Неделя, 5 август
07:00 Ekids- Анимация
09:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
10:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
11:00 ЕвроДикоФ - със Сашо
Диков
13:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
14:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
15:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
16:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
17:00 Куче в джобче - 13 еп.Анимация
17:15 Куче в джобче - 14 еп.Анимация
17:30 Шпионката на Коко Скрита камера
18:00 Новини
18:20 Мафиотски съпруги - Мини серия
20:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
23:00 Новини
23:30 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
00:30 Шесто чувство
02:30 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
05:00 Веществени доказателства - 13 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Золотовицкий в фильме
«Быстрее, чем кролики»
03:05 Ивар Калныньш, Донатас
Банионис в фильме «Крик
дельфина» (12+)
04:40 «Модный приговор»
06:00
06:10
06:35
07:05
07:20
09:05
09:45
10:00
10:15
11:10
12:00
12:20
13:25
14:00
15:15
16:55

Събота, 4 август
Новости
«Гении и злодеи» (12+)
«Ералаш»
«Смешарики. Новые приключения»
Андрей Мерзликин в фильме «Единичка» (16+)
«Играй, гармонь любимая!»
«Слово пастыря»
Новости (с субтитрами)
Премьера. «Какие наши
годы!» (12+)
«Теория заговора» (16+)
Новости (с субтитрами)
«Идеальный ремонт»
«Открытие Китая»
Анимационный фильм
«Добрыня Никитич и Змей
Горыныч»
Большой праздничный
концерт к Дню Воздушнодесантных войск
«Видели видео?»

тв програми

Български

02.00 “Паралакс“ - повторение
03.30 Прокудени от бащин
край - /повторение/
04.30 Фолклорен концерт
05.30 “Ако зажалиш...” - стари
градски песни с Бони
Милчева / повторение/

Деянов /повторение/
03.00 Телевизионен форум повторение
05.00 Облаче ле, бяло - повторение
06.00 Класически изпълнения
06.15 Фолклорен концерт

понеделник, 6 август
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Фолклорен концерт
12.30 НОВИНИ - обедна емисия /на живо/
12.45 Алтернативи - повторение
14.15 Паралакс - /повторение /
15.00 Кратки новини
15.10 Паралакс - /повторение /
16.00 Първото благо /повторение/
17.00 Документален филм
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/
17.45 Фолклорен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
20.00 “Дискусионно студио”
21.00 „Край Босфора“ с водещ
Л. Желев
22.00 Новини. Прогноза за
времето /повторение/
22.30 Класически концерт
23.30 „Прокудени ...“ с водещ
Стоян Райчевски /повторение /
00.30 Новини. Прогноза за
времето. / повторение /
01.00 “Дискусионно студио” /
повторение /
02.00 “Здравословно” с Христо

вторник, 7 август
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето „
07.45 Новини/ повторение/
08.00 „Ранни вести“ /на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 “Директно за културата“
12.30 НОВИНИ - обедна емисия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение /
14.00 Дискусионно студио”/
повторение
15.00 Новини
15.15 „Край Босфора“ /повторение/
16.15 „Ако зажалиш“ повторение /
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/
17.45 Фолклорен концерт
18.30 “Здравословно” с Христо
Деянов
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
20.00 “Дискусионно студио”
21.00 „Нови хоризонти“ - П.
Петров / Й. Апостолов
22.00 Новини. Прогноза за
времето / повторение /
22.30 „Директно за културата“
- повторение
01.00 Новини. Прогноза за
времето. / повторение /
01.30 “Дискусионно студио” /
повторение /
02.30 “Здравословно” с Христо

Понеделник, 6 август
10:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
11:00 Седмицата на #Иво - с
Иво Божков
12:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 99
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 131 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Резонанс - с Васко Мавриков
20:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
21:00 Сентинел - 20 еп.
22:00 Сентинел - 21 еп.
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Ултраспорт - със Станимир Бакалов
03:45 Не се страхувай! - с Васил Василев
04:30 Страници от живота - 99
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 131 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Вторник, 7 август
10:00 Времена и нрави - с
проф. Юлиан Вучков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 100
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 132 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
18:55 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
19:10 Босове под прикритие 9 еп. - Сериал
20:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
21:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
22:00 Сентинел - 22 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Премълчани истини - с
Минчо Христов
03:00 Светът и всичко в него със Симеон Идакиев
03:45 Босове под прикритие 9 еп. - Сериал
04:30 Страници от живота - 100
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 132 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:15 Юрий Богатырёв, Анатолий
Солоницын, Сергей Шакуров, Александр Пороховщиков, Константин Райкин в
фильме «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (12+)
19:55 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:50 «КВН». Премьер-лига (16+)
00:20 Алексей Чадов, Вилле Хаапасало, Вера Брежнева,
Светлана Ходченкова в
фильме «Любовь в большом
городе» (16+)
01:55 Премьера. Алексей Фадеев,
Александр Кузнецов, Юрий
Цурило в фильме «Скиф»
(18+)
03:40 Николай Караченцов, Галина Польских, Александра
Яковлева в фильме «Светлая личность» (12+)
05:00 «Модный приговор»
Неделя, 5 август
06:00 Новости
06:10 Анатолий Папанов, Нина
Сазонова в фильме «Наш

07:45
08:00
08:30
09:25
10:00
10:20
11:15
12:00
12:25
13:30
18:35
21:00
22:00

00:20
02:00
04:30

дом» (12+)
«Смешарики. ПИН-код»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+)
Новости (с субтитрами)
«Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви» (12+)
«Честное слово» с Юрием
Николаевым
Новости (с субтитрами)
«Анна Герман. Дом любви и
солнца» (12+)
«Анна Герман». Многосерийный фильм (12+)
«Клуб Весёлых и Находчивых» (16+)
Воскресное «Время»
Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир
Ильин в фильме «Время
первых»
Ефим Петрунин, Любовь
Аксёнова, Роман Курцын в
комедии «Гуляй, Вася!» (16+)
Иннокентий Смоктуновский
в фильме «Гамлет» (12+)
Лев Прыгунов, Галина Польских в фильме «Честный,
умный, неженатый…» (12+)

1.VIII. - 7.VIII.2018 г.

Деянов /повторение/
03.30 „Фронтално“ повторение
05.30 “Разбулване“ - повторение
06.30 Фолклорен концерт

водещ Пламен Павлов
06.30 Фолклорен концерт

сряда, 8 август
Документален филм
„Приказки с Ванчето“
Новини/ повторение/
Ранни вести - /на живо/
НОВИНИ
Парламентарен живот
НОВИНИ - обедна емисия /на живо/
Китка народни песни
“Здравословно” с Христо
Деянов /повторение/
“Дискусионно студио”/
повторение /
Кратки Новини
От българско, по-българско - /повторение/
Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ”
Фолклорен концерт
“Здравословно” с Христо
Деянов
Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
“Дискусионно студио”
публицистично предаване
„Паралакс“
Новини. Прогноза за
времето /повторение/
Изгнаници клети
Класическа музика
Новини. Прогноза за
времето/повторение/
“Дискусионно студио”
“Здравословно” с Христо
Деянов / повторение /
“Нови хоризонти“ - повторение
Алтернативи - /повторение/
“Час по България” - с

четвъртък, 9 август
07.00 Документален филм
07.30 „Приказки с Ванчето„
07.45 Новини/ повторение/
08.00 Ранни вести / на живо/
10.15 НОВИНИ - сутрешна емисия
10.30 Парламентарен живот
12.30 НОВИНИ - обедна емисия /на живо/
12.45 Китка народни песни
13.00 “Здравословно” с Христо
Деянов /повторение/
14.00 “Дискусионно студио
15.00 Кратки Новини
15.10 Храмове на българската
памет
15.30 Облаче ле, бяло - /повторение/
16.30 Паралакс - повторение
17.30 Новини - информационна емисия на ТВ “СКАТ” /
на живо/
17.45 Фолклорен концерт
18.30 „Разбулване“ - с водещ
Н.Панков
19.30 Новини - централна информационна емисия на
ТВ “СКАТ” /на живо/
20.00 “Дискусионно студио”
публицистично предаване
22.00 Новини. Прогноза за
времето/повторение/
22.30 „Карай да върви...“ - с
Васко Кръпката
01.00 Новини. Прогноза за
времето/повторение/
01.30 “Дискусионно студио”/
повторение/
03.30 “Първото благо“ - /повторение/
04.30 „Дневниците на уфолога“
- /повторение/
05.30 “Край Босфора“ повторение

Сряда, 8 август
09:45 Темида - цената на истината - с Нина-Никол
Хамилтън
10:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
11:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
12:00 Не се страхувай! - с Васил Василев
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 101
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 133 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници
18:00 Новини
18:30 Делници
19:00 Резонанс - с Васко Мавриков
20:00 При Жорж - музика, изкуство, култура - с Жорж
Ганчев
21:00 Пътуващо читалище - с
Ивайло Шопски
22:00 Сентинел - 23 еп.
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Резонанс - с Васко Мавриков
03:00 Пътуващо читалище
03:45 При Жорж - музика, изкуство, култура
04:30 Страници от живота
05:15 Изумрудената огърлица
- 133 еп. - Сериал
06:00 Делници - с Николай
Колев

Четвъртък, 9 август
10:00 Кардиограма - с проф.
Д-р Надка Бояджиева
11:00 Ключът към успеха
11:30 Шпионката на Коко Скрита камера
12:00 Резонанс - с Васко Мавриков
13:00 Новини
13:15 Страници от живота - 102
еп. - Сериал
14:00 Изумрудената огърлица
- 134 еп. - Сериал
14:45 Новини
15:00 Делници - с Николай
Колев
18:00 Новини
18:30 Делници - с Николай
Колев
19:00 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
20:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
21:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
22:00 Сентинел - 24 еп. - Сериал
23:00 Новини
23:30 Шесто чувство
01:30 Телепазарен прозорец
02:00 Политика и спорт - с
Иван Търпоманов
03:00 Психологически портрет
- с Рени Анастасова
03:45 Refresh за здраве - със
Силвия Чалъкова
04:30 Страници от живота - 102
еп. - Сериал
05:15 Изумрудената огърлица
- 134 еп. - Сериал

07.00
07.30
07.45
08.00
10.15
10.30
12.30
12.45
13.00
14.00
15.00
15.10
17.30
17.45
18.30
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30
23.00
00.30
01.00
02.00
03.00
04.00
05.30

Телеканал Россия (RTR)
Петък, 3 август
06:00 Утро России
10:00 О самом главном
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
12:00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
13:00 60 минут
14:00 Вести
14:40 Вести. Местное время
14:55 Гении и злодеи
15:25 Склифосовский. Реанимация
17:00 Вести
17:40 Вести. Местное время
18:00 Андрей Малахов.
Прямой эфир
19:00 60 минут
20:00 Вести в 20:00
20:45 Вести. Местное время
21:00 Петросян-шоу
22:55 Веселый вечер
00:40 Отцы и деды. Х/ф
02:00 Личное дело майора
Баранова. Х/ф
03:40 Андрей Малахов.
Прямой эфир

04:40 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым
05:35 Гении и злодеи
Събота, 4 август
06:00 Куклы. Х/ф
09:20 Живые истории
10:00 По секрету всему
свету
10:20 Пятеро на одного
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
12:05 “Измайловский парк”.
Большой юмористический концерт
14:05 Леонид Гайдай... и
немного о “бриллиантах”
14:50 Память сердца. Х/ф
18:05 Привет, Андрей!
20:00 Вести в 20:00
20:50 Заклятые подруги.
Х/ф
00:20 Романтика романса
01:15 Собака на сене. Х/ф
03:25 Мы поженимся. В
крайнем случае, созвонимся! Х/ф
04:50 Леонид Гайдай... и

немного о “бриллиантах”
05:30 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
Неделя, 5 август
06:00 Заклятые подруги.
Х/ф
09:15 Сам себе режиссер
09:55 Смехопанорама Евгения Петросяна
10:20 Вести-Москва
11:00 Вести
11:20 Утренняя почта
11:50 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
12:35 Чужая жизнь
20:00 Вести в 20:00
22:00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым
00:25 Действующие лица с
Наилей Аскер-заде.
Станислав Черчесов
01:10 Балканский капкан.
Тайна сараевского
покушения
01:55 Под прицелом любви. Х/ф
03:50 Два долгих гудка в
тумане. Х/ф
05:15 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

ÈÌÅÍÀÒÀ
ÍÀ ÍÀØÀ
ÁÀËÅÐÈÍÀ
ÏÎÂÅÑÒ
ÎÒ ÏÀÂÅË
ÂÅÆÈÍÎÂ
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Забавни

1.VIII. - 7.VIII.2018 г.
ÂÈÄ
ÑÏÎÐÒ

×ÀÑÒ ÎÒ
ÈÃÐÀ ÍÀ
ÒÅÍÈÑ

ÏÎÅÌÀ ÎÒ
ÒÎÌÀÑ ÌÓÐ

ÂÈÄ
ÏÎÄÏÐÀÂÊÀ

ÍÀÖÈß,
ÍÀÐÎÄ

ÏÎÊÐÎÂÈÒÅËÑÒÂÎ,
ÇÀÙÈÒÀ

ÑÂÎÄ

ÐÎÃÎÂÈ
ÈÇÐÀÑÒÚÖÈ
Â ÊÐÀß ÍÀ
ÏÐÚÑÒÈÒÅ
ÌÎÐÑÊÀ ÐÈÁÀ
ÎÒ ÐÎÄÀ ÍÀ
ÏÚÑÒÚÐÂÀÒÀ

ÏÎÄÎÂÀ
ÏÎÑÒÈËÊÀ

ÌÓÇÀ ÍÀ
ËÞÁÎÂÍÀÒÀ
ÏÎÅÇÈß

ÄÐÅÂÍÎÐÈÌÑÊÈ
ÍÀÐÎÄÍÈ
ÈÃÐÈ

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÈ ÏÎ
ÀÍÀÒÎÌÈß

ÓÏÎÐÑÒÂÎ
ÎÏÅÐÀ ÎÒ
ÌÀÉÅÐÁÅÐ

ÂÈÄ ÈÃÐÀ
ÍÀ ÊÀÐÒÈ

ÇÀÏËÀÙÀÍÅ
ÇÀ ÊÂÀÐÒÈÐÀ

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÅ ÎÒ
ÄÈÌ×Î
ÄÅÁÅËßÍÎÂ

ÓÑÒÀÍÎÂÅÍ
ÖÚÐÊÎÂÅÍ
ÎÁÐßÄ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÌÀÐÊ ÒÂÅÍ
“ÏÐÈÍÖÚÒ È
ÏÐÎÑßÊÚÒ”
ÑÒÀÐÀ ÌßÐÊÀ
ÇÀ ÇÚÐÍÅÍÈ
ÕÐÀÍÈ

ÏÈÒÅÉÍÎ
ÇÀÂÅÄÅÍÈÅ

ÍÀÄÓÂÀÅÌÈ
ÄÅÒÑÊÈ
ÈÃÐÀ×ÊÈ

ÑÒÈË Â
ÏÎÏ
ÌÓÇÈÊÀÒÀ

ÇÂÅÇÄÀ ÎÒ
ÑÚÇÂÅÇÄÈÅÒÎ ÁÈÊ
ÇÀÂÈÒÀ Â
ÏÀØÊÓË
ÃÚÑÅÍÈÖÀ

ÈÒÀËÈÀÍÑÊÈ
ËÅÊÀÐ
1250-1316
ÄÚÐÂÅÍÈ
ËÅÃËÀ Â
ÕÈÆÀ

ÌÓÇÈÊÀËÅÍ
ÇÍÀÊ
ÄÎÕÎÄ ÎÒ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ

ÃÐÀÄ ÂÚÂ
ÔÐÀÍÖÈß
ÂÍÎÑÊÀ ÇÀ
ÏÎÃÀÑßÂÀÍÅ
ÍÀ ÄÚËÃ
(ÌÍ.×.)

ÑÊÐÈÏÅÖ

ÎÁËÀÑÒ Â
ÈÍÄÈß

ÅÑÒÎÍÑÊÈ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ
1887-1970

ÂÚÍØÍÈßÒ
ÑËÎÉ ÍÀ
ÄÚÐÂÎÒÎ

ØÈÐÎÊÎËÈÑÒÍÎ
ÄÚÐÂÎ

ÄÐÅÁÍÀ
×ÅÐÍÎÌÎÐÑÊÀ ÐÈÁÀ

ÇÎÄÈÀÊÀËÍÎ
ÑÚÇÂÅÇÄÈÅ

ÃÐÀÄ Â
ÅÒÈÎÏÈß

ÍÀØ ÖÀÐ
1894-1943

ÂÈÄ
ÌÈÍÅÐÀË
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минути

Български

ÌÚÆÊÀ
ÐÎÆÁÀ
ÌÓÇÈÊÀËÍÀ
ÍÎÒÀ

ßÏÎÍÑÊÈ
ÎÑÒÐÎÂ

ÕÚËÌ
ÊÐÀÉ
ÁÅËÃÐÀÄ
ÆÈÖÀ ÇÀ
ÅË.ÍÀÃÐÅÂÀÒÅË

ÏÐÎÂÈÒÀÌÈÍ “À”
ÐÎÌÀÍ ÎÒ
Ä.ÔÓ×ÅÄÆÈÅÂ

ÍÀØ
ÏÈÑÀÒÅË
1834-1879
ÐÅÊÀ Â
ÐÓÑÈß

ÃÎÄÈØÍÀ
ÂÍÎÑÊÀ
ÇÀ ÏÀÏÀÒÀ

ÐÈÌÑÊÈ
ÏÐÎÊÓÐÀÒÎÐ
ÍÀ ÞÄÅß
ÎÒ I ÂÅÊ

ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
ÍÀ ÊÀÐÈÊÀÒÓÐÈÑÒÀ
ÂÀÑÈË
ÂÈÄÅÍÎÂ
ÐÎÌÀÍ ÎÒ
ÅÌÈË ÇÎËÀ
ÒÅËÅÔÎÍÅÍ
ÏÎÂÈÊ
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ
ÀÂÈÎËÈÍÈÈ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÄÆ.ÂÅÐÄÈ
“ÒÐÀÂÈÀÒÀ”

ÑÒÎËÈÖÀÒÀ
ÍÀ ÃÀÍÀ

ÐÅÊÀ Â
ÈÒÀËÈß
ÃÎÐÍÀÒÀ
×ÀÑÒ ÍÀ
ÑÒÀß

ÐÎÌÀÍ ÎÒ
Ë.Í.ÒÎËÑÒÎÉ
ØÓÌÅÐÑÊÀ
ÁÎÃÈÍß
ÄßË ÎÒ
ÌÅÕÀÍÈÊÀÒÀ

ÄÚÙÅÐß
ÍÀ ÊÍßÇ
ÁÎÐÈÑ I
ÂÚÇÏÀËÅÍÈÅ ÍÀ
ÈÐÈÑÀ
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀ
ÅÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß

ÎÒÐÈÖÀÒÅËÅÍ
ÎÒÃÎÂÎÐ
ÌÎÐÑÊÀ
ÂÈÄÐÀ

ÔÐÅÍÑÊÈ
ÕÓÄÎÆÍÈÊ
1867-1947

ÁÀÃÀÆÈ
ÓÍÃÀÐÑÊÎÒÎ
ÅÇÅÐÎ ÎÒ
ÑÍÈÌÊÀÒÀ

ÊÐÀË ÍÀ
ÔÐÀÍÊÈÒÅ
954-986

ÏÐÅÄÅËÍÀ
ÃÐÀÍÈÖÀ

ÑÅÂÅÐÅÍ
ÅËÅÍ

ÕÚËÌ

ÞÆÅÍ
ÏËÎÄ

ÐÅ×ÍÀ
ÐÈÁÀ

ÒÚÐÃÎÂÑÊÀ
ÎÒÑÒÚÏÊÀ

ÒÂÎÐÁÀ ÍÀ
ÂÎËÒÅÐ

ÐÓÑÊÈ
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒ
1927-1967

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ÂÈÊÈ ÁÀÓÌ

ÏÎÂÅÑÒ ÎÒ
ÃÅÎÐÃÈ
ÐÀÉ×ÅÂ

ÌÐÅÆÀ ÇÀ
ËÎÂÅÍÅ ÍÀ
ÏÀËÀÌÓÄ

ÊÓÁ×Å ÇÀ
ÏÀÂÈÐÀÍÅ
ÍÀ ÓËÈÖÈ
ÑÒÀÄÈÉ ÍÀ
ÄÅËÅÍÈÅ
ÍÀ ÊËÅÒÊÀÒÀ

ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
ÍÀ ÄÈÌ×Î
ÄÅÁÅËßÍÎÂ

ÊÎÏÐÈÍÅÍÀ
ÎÁÐÅÄÍÀ
ÏÎÊÐÈÂÊÀ
ÆÈÒÍÎ
ÐÀÑÒÅÍÈÅ
ÂÈÄ
ÊÎÏÐÈÍÀ
ÔÐÅÍÑÊÈ
ÅÏÈÇÎÎÒÎËÎÃ
1850-1903

ÐÈÁÎËÎÂÅÖ
ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÀ
ÐÀÊÈß

ÂÈÄ
ÊÎÍÑÊÈ
ÕÎÄ

ÇËÀÒÀÐÑÊÀ
ÌßÐÊÀ

ÏÚËÊÎÂÎÄÅÖ ÍÀ
ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ
ÌÀÊÅÄÎÍÑÊÈ
ÏÀÐÈÆÊÈ
ÊÎÌÓÍÀÐ
1847-1935

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ËÅÕÀÐ
“ÖÈÃÀÍÑÊÀ
ËÞÁÎÂ”
ÀÐÎÌÀÒÍÈ
ÊÅÒÎÍÈ
×ÀÑÒ ÎÒ
ÎÊÎÒÎ

ÓÊÐÀØÅÍÈß

ÍÅÈÇÂÅÑÒÅÍ
ÀÂÒÎÐ

ÌÎÐÑÊÈ
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ

ÑÈÍÒÅÒÈ×ÍÎ
ÒÂÚÐÄÎ
ÁÀÃÐÈËÎ
ÄÐÅÂÍÎÊÈÒÀÉÑÊÀ
ÈÃÐÀ Ñ
ÏËÎ×ÊÈ

ßÌÀ,ÒÐÀÏ

ÐÅ×ÍÈ
ÍÀÑËÀÃÂÀÍÈß

ÃÈÃÀÍÒÑÊÀ
ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÀ
ÆÀÁÀ

ÐÓÑÊÈ
ÐÀÄÈÎÒÅËÅÑÊÎÏ
ÃÐÀÍÈÖÀ
ÌÅÆÄÓ
ÍÈÂÈ

ÃÅÐÎÈÍß ÍÀ
ËÈÍÄÃÐÅÍ
“ÏÈÏÈ
ÄÚËÃÎÒÎ
×ÎÐÀÏ×Å”

ÐÀÄÈÎËÎÊÀÒÎÐ

ÐÅ×ÍÈÊ: ÀÁÀÍÎ, ÀÍÀÔÀÇÀ, ÀÒÀË, ÁÎÍÀÐ, ÅËÅÐ, ÅËÎÐÀ, ËÀËÀ ÐÓÊ, ËÎÒÀÐ, ÍÎÊÀÐ, ÎÑÈÌÀ, ÐÀÍÈÒ.

Âèêòîðèÿ ÊÐÚÑÒÅÂÀ
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Обяви

ОБЯВА

Народно читалище ,,Св. св. Кирил и Методий-1924” - Красна поляна, София, обявява традиционния конкурс
ЛИРИЧЕСКИ КРЪСТОПЪТ НА МУЗИТЕ
за 2018 г.
Кандидатите да изпращат до 3 стихотворения
на свободна тематика на адрес:
1330 София, бул. „Възкресение” 64 - читалището, за конкурса.
Конкурсът е явен. Срок - 30 септември 2018 г.
Награди: първа 200 лв., втора 150 лв., трета
100 лв.

малки обяви
0885/826152 - кооперация търси охранители (портиери), София, кв.
"Иван Вазов"
0988/722370 – отговорна, честна пенсионерка
(мъж) за пазар и др. 3 пъти седмично – 2,50/час; търси мъж пенсионер за взаимна помощ; заменя/подарява
цветя и билки
0886/010504,
058/603603 – продава лек
автомобил фолксваген голф
– петица, бензин, на 25 хил.
км, с нови резервни гуми
0885/083606,
02/9277167 – домашен майстор. Поправя мебели, дограма и др. Продава уникална дърводелска фреза, абрихт и др. аксесоари за мерцедес купе 114-115, стъкло
за предна лява врата, предна решетка
0898/380387,
02/8242129 – продава китеник, спортен велосипед,
пишеща машина, радиокасетофон, микроскоп, аптекарска везна, старинен часовник и телефон, приставка за бормашина – ренде,
абрихт
SWAKE (С. Кочева) търси контакт с преводача от
Либия Росен Бабоев (19791983).
0 2 / 9 8 7 8 5 0 3 ,
0896/631143 – търси жена да го гледа като личен
асистент
0896/321902 – продава
фиат 125 р на ценители от
първи собственик, бананов
цвят, гаражен, 25 г., на 143
хил. км. Теглич и части
0897/488261 – продава
минимашина за чупене на
бадеми, лешници, орехи
0888/316965 – квалифициран козметик извършва
масаж и педикюр по домовете
0899/232335 – продава ТВ LED 48, марка „Телефункен”, чисто нов, в кашон,

неразопакован, модел 48 FB
4000. Цена 500 лв.
0899/372580,
094/623855 – продава шахматни и табла игри, речници, географски карти, хранителни технологии, медицински ветеринарни справочници
0888/245413 – продава 4
табуретки по 10 лв./бр., нова ръчна месомелачка – 32
лв., нов газов котлон – 55 лв.,
червен китеник единичен –
80 лв., грамофонни плочи х 5
лв./бр., аплици по 12 лв., стенен часовник руски – 20 лв.
039/20003 – продава/заменя запазена модерна къща, двор, градина, бивш рибарник. Селото е на 4 км отклонение на магистралния
път за Кърджали, преди Горски извор
0878/387993 – продава изгодно: две нови унгарски сгъваеми къмпинг легла; изгодно малко употребявана немска пишеща машина „Ерика”; изгодно запазени четири- и трикрилни гардероби с надстройка, махагон; запазена чешка палатка
18,5 кв. м, висока, стабилна,
с 2 спални помещения, гардеробно, хол; запазено немско пиано отпреди 1939 г.
0896/722938 – „Панчатантра” – древноиндийска книга. След Библията –
най-разпространена в света, 200 превода на 60 езика,
от IV век досега, учебник с
наставление с мъдрости за
управляващи – 200 лв.
0877/882177 – терморегулатори за вертикален
бойлер – нови, по 5 лв.; термоограничители за бойлер
– нови, по 2 лв.; ампермер
чешки от 5 до 100 ампера
ток; мъжко сако европейско, модерно, от естествена
кожа – употребявано, много запазено – 50 лв. Проводник електрически, но е 6 кв.
мм, единичен, едножичен
– 180 м – 200 лв., удължител гумиран, с двоен контакт и щепсел 3 х 2,5 кв. мм,
18 метра – 40 лв. Електри-

Възпоминание
за
о.з. полковник

Григор Борисов
Игнатов

28.1.1927 – 6.8.2015
летец-пилот
Скъпи съпруже и татко,
Тъгуваме много за теб.
Ти остана в небето, там,
където летя 35 години!
Вярваме, че си една нова звезда, която винаги
ще свети в сърцата ни!
Обичаме те!
Поклон пред светлата ти памет!
Съпруга Сийка и дъщеря Уляна
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ческо апартаментно табло
ново, фабрично, с 9 автоматични предпазители – 60
лв.; енциклопедия „От А до
Я” – обемисто произведена,
970 стр. – 50 лв.; философски речник – обемист, 500
стр. – 50 лв.
0725/66476 – SOS! Подарявам малки и големи котета!
0895/779512,
058/624493 – издирва потомци Герга Донева, Руховски,
Великотърновски, братя Борис, Йордан, Петко живееше в София на „Иван Асен II”
0897/507266 – продава ВИТО 7+1, бензин и газ,
отлично състояние, платени такси!
0888/245413 – продава
крачна шевна машина „Панония” – 120 лв., 2 родопски
одеяла – нови, по 60 лв./бр.,
нов червен китеник – 120
лв., ел. печка за баня – 28 лв.
0889/378252 – продава
апарат за точкова заварка –
130 лв., български хартиени
левове от 1974 г., часовникарска лупа 5х – 15 лв., лечебна кализия – лекува диабет, катаракта, онкологични заболявания, разсади и
извлек, мини казан за ракия
– 170 лв., уред за жива вода – 45 лв.
0 5 2 / 7 4 5 1 6 6 ,
0894/607418 – продава сушилня за дрехи и количка с
две колелца за пазаруване
– нова е. Изгодно!
0888/812043 – продава изгодно дамски и мъжки ръчно плетени вълнени
чорапи. Количество и качество!
0879/421090 – продава
полунов калорифер ловчански вместо за 215 лв. от магазина – само за 21 лв. от мен;
продава нова мивка порцелан – 10 лв.!
0888/245413 – продава
нов газов котлон „Янтра” –
88 лв., соковарка – 45 лв.,
сокоизстисквачка – 58 лв.,
ръчна месомелачка – 46 лв.,
машинка за рязане на хляб
– 30 лв.
0887337684 - Моля да се
обади госпожата от Казанлък с която имахме уговорка да наема къщата й в село Шейново, изгубих телефонния й номер - докторът
0882/104048 – търся почасова работа – почистване
на офис или вход; разпродажба на пособия за рисуване, шкафове и др.
0887/561638 - продава 2 нови покривки за ъглови легла - по 18 лв./бр.,
единичен полилей за спалня - 17 лв., спален чувал - 15
лв., употребявано вълнено
одеяло - 10 лв., полилей топка - 32 лв.

Съобщения

имоти

0898/630370 - продава 74,8 кв. м застроена площ и 13 кв. м сервизни помещения близо до Бизнес парк "София".

0898/630370 - продава два съседни магазина, обединени в общо
търговско пространство - 99 кв. м, в идеалния център на София
0878/950581 – продава имот в Троянския
балкан – с. Балканец,
самостоятелни спални,
река, асфалтов път – 16
000 евро
039/20003 – продава/заменя запазена модерна къща, двор, градина, бивш рибарник.
Селото е на 4 км отклонение на магистралния
път за Кърджали, преди
Горски извор
0884/574410 - продава масивна къща в
центъра на село Недялско, обл. Ямбол, на главен път, 100 кв. м, на два
етажа, два декара двор
и гараж
0897/050151 – продава двуетажна къща с
6 стаи в с. Огнен, Бургаска област, с вода, кладенец и ток – 12 000 лв.
0877/852693 - заменя дворно място с право на строеж - Варна, за
багер с гребло и кофа
0884/762077 – продава двуетажна къща
с двор и лятна кухня в
Ловеч
0882/924308 – продава къща 160 кв. м, на
70 км от София, с допълнителен парцел с постройка. Цена 30 000 лв.
0898/798427 – продава вила 40 кв. м, асфалт, целогодишно живеене, всички удобства,
Столична община – 27
000 евро. Бонус – джип!
0894/297967,
02/8662731 – продава триетажна вила в гр.
Момин проход, на 60 км
от София – обзаведена,
I ет. – офис, II и III ет. – с
по 3 стаи с хол; 400 кв.
м. зелена площ
0878/338141 – добри по характер, работят и учат в София, не
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Времето през август
Времето през август, най-топлия месец през годината,
се очаква да бъде
по топло и сухо от
обичайното и температурата на въздуха
се очаква да достигне до рекордни стойности за някои места
от страната. Средната температура според дългосрочната
прогноза ще е около
34 градуса. Очаква
се относително
висока влажн о с т
п р е з
месеца.
В
планинските курорти времето ще бъде подходящо за туризъм. Възможно е да има кратки
превалявания.
Прогнозни температури в някои по-популярни горски курорти: Пампорово 26 градуса, Банско 27 градуса, Боровец
- 28 градуса.
По Черноморието
се очаква най-високите средни месечни
температури на въздуха в градовете и
пият и не пушат. Желаят доглеждане или купуване на по-стар апартамент в София и кварталите. Петров
0876/574681 – заменя апартамент в Силистра за ниви
0897/042029 – предлага жилище на село –
безплатно и безсрочно,
на пенсионерка с цел
обитаване, може и финансова подкрепа. Жената македонка от Белоградчик да ми се обади. Жилището й е осигурено!
0879/100320 – продава 3,7 дка нива с над
300 четиригодишни тополи в нея, край Пазарджик
0885/254314,
0888/121793 – продава
10 дка иглолистна гора
в района на Велинград
0886/196621 – спеш-

курортите по Северното Черноморие да
варират в границите
от 29 до 32 градуса.
Най-ниските температури ще са в рамките на 21-24 градуса.
В
по-големите
морски градове температурите ще са: Варна - 32, Бургас 34, Несебър -33, Приморско - 32, Каварна - 32.
Прогнозата за ветровата
обстановка
в страната е
обнадеждаваща. Очаква
ни спокоен месец,
със слаби, предимно източни и югоизточни ветрове. Скоростта в повечето
случаи ще е ограничена до 5 метра в
минута. Предвиждат
се бързо формиращи
се локални гръмотевични бури.
Възможни са градушки.
Валежите ще са
около 150 литра на
квадратен метър.
но търси малък апартамент в малък град за
възрастни хора – на нисък етаж, необзаведен
02/8665624 – дава
под наем мазе за склад
или друго
0988/783323
–
спешно продавам ремонтирана и преобразена гарсониера или
заменям за боксониера. Блокът също е преобразен от покрива до
мазето, всичко е подновено. Отвън е саниран с 10 см стиропор,
отвътре – с ламперия,
и е реконструирана в
двустаен. Към жилището има и гараж
0878/438599 – продава обзаведена вила,
на 40 км от София, с ток,
вода, двор 800 кв. м, 30
дървета, басейн, панорама. Въздухът е кристален.
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ЛУНЕН
КАЛЕНДАР

1 аВгуст, 20 луНЕН ДЕН,
НаМалЯВаща луНа,
луНа В оВЕН
Разумното планиране ще
позволи да бъдат избегнати
напразните грижи и ходове, а
неподправеният интерес към
ставащото ще ви помогне навреме да получите търсените
отговори на всички въпроси.
2 аВгуст, 21 луНЕН ДЕН,
НаМалЯВаща луНа,
луНа В оВЕН
Трудолюбието и ентусиазмът ще ви помогнат да завоювате уважението на силните на
деня. Много от вас ще получат
поддръжка от влиятелни хора.
3 аВгуст, 22 луНЕН ДЕН,
НаМалЯВаща луНа,
луНа В тЕлЕЦ
Голям е рискът да срещнете силна съпротива или непреодолимо препятствие. Вярвайте в своите сили и ще можете
да въплътите в живота и найсмелите мечти.
4 аВгуст, 23 луНЕН ДЕН,
ПослЕДНа ЧЕтВърт,
луНа В тЕлЕЦ
Гледайте да избягвате необмислените постъпки, не горете мостовете зад себе си – голяма е вероятността да ви потрябват за отстъпление. Ще ви
е нужна емоционалната поддръжка на близките ви.
5 аВгуст, 24 луНЕН ДЕН,
НаМалЯВаща луНа,
луНа В тЕлЕЦ
Ще можете да си позволите нещо, за което отдавна сте
си мечтали, ще се появят нови
възможности, от които е добре
да се възползвате. Възможни
са приятни съвпадения.
6 аВгуст, 25 луНЕН ДЕН,
НаМалЯВаща луНа,
луНа В БлизНаЦи
Всяка смяна на обстановката ще ви бъде от полза, ще
ви подари позитивни емоции,
позволява ви да се почувствате по-добре. Колкото по-активен живот водите, толкова поголеми успехи ще постигнете.
7 аВгуст, 26 луНЕН ДЕН,
НаМалЯВаща луНа,
луНа В БлизНаЦи
Може да намерите отговор
на всички въпроси. Ще бъде
добре, ако обърнете внимание
на здравословното си състояние.

Обяви
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ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН

РоЗА
ПЕТРоВА ГЕНоВА

На

СИМЕоН СТоЯНоВ ДИМИТРоВ

на 9 ЮНИ 2018 г. навърши
80 гоДиНи
Желаем здраве, радост,
дълголетие!
от семейството и приятели

ЗаПоЗнайте Се

0895/751977 – мъж
желае запознанство с
приятна дама за сериозно и продължително
приятелство. Моля само сериозни обаждания
и СМС!
032/249675 – на 88 г.,
търси жена на около 65 г.
– здрава, непушачка, без
ангажименти – за гледане на мен и сина ми, на
61 г., срещу унаследяване на апартамент и спестявания
1336 софия – „люлин”, п.к. 134, за г-н Денев – търси се дама, която да е сама, без съпруг,
вдовица, разведена, която да се събере с мен, за
да имаме поне едно общо
дете, а може и две. Може вдовица с нейни деца,
но да е във възможност
да имаме наше. Ще й подаря цвете, като изпрати
снимката и телефона за
разговор!
0896/702155 - мъж на
76 г. желае запознанство
с дама от Старозагорска
или Великотърновска област, която има възможност и желание за съжителство при нея
0894/768863 – 85
г./160 см/70 кг, приема
бездомна здрава дама
от 65 до 76 г. за доглеждане и наследяване – все
още съм на крака и с багажа си!
02/4690408 – след 18
ч. – самотен учител пенсионер от София търси
себеподобна дама за сериозна връзка от 65 до
75 г. Живеене по спора-

зумение. Държавата, националността и произходът са без значение. Да се
обаждат сериозни и подходящи дами!
1233 софия, п.к. 43
– вдовица – хубава, непълна, осигурена, търси 74-76-годишен господин. Може да пишете само име и телефон, аз ще
ви потърся.
0882/368952
–
65/160/65 – интелектуалка търси себеподобен,
неангажиран – за приятелство, взаимопомощ и
с дом, телефон – Южна
България, сериозен, отговорен
0879/174824 – мъж на
60 г. от хасковско село,
не пуши и не пие, търси
жена от 50 до 60 г. за семейство, която да живее
при него. Да е от Хасковския регион!
068/639416 – 74 г., без
ангажименти, с позитивен ум, търси мъдър господин за сериозна връзка
0884/287962 - 61
г./173 см/65 кг, добър и
скромен мъж с отлична
визия и здраве, работи,
не пие алкохол и не пуши, очаква запознанство
с добра и приятна жена,
която да е като него с чувство за хумор – от Ловешка област, Северна България
0894/358377 – майстор готвач търси дама
за сериозна връзка или
брак. Заедно да работим
през лятото на морето,
зимата – по зимните курорти. Моля само сериозни обаждания и СМС!
0898/344893 – 68
г./160 см./67 кг, добра
домакиня с добро сърце
търси другар за спокойни старини, до 72 г., от
Пловдив и региона

ВАШИЯТ ХОРОСКОП (1.VIII.- 7.VIII.2018 г.)
оВЕН – Ще стабилизирате приходите си. Добре е
да оцените до каква степен една или друга ситуация е изгодна за вас.
тЕлЕЦ - Парите ще идват при вас благодарение на късмета и пестеливото ви отношение. До средата на седмицата е добре да осъзнаете липсата на правилен диалог в контактите ви с интимната
половинка.
БлизНаЦи – Пазете
се от настъпването на
сериозен разрив във
взаимоотношенията между
вас и близките ви. Укрепете
здравето си, като не хабите
сили и средства, за да го постигнете.
рак - Добре е да заложите на дипломатичния тон и умело да направлявате хората, с които възнамерявате да изкарате почивката си.
Правилната нагласа ще ви предпази от изграждането на погрешни изводи.

лъВ - В отношенията ви
с интимната половинка
ще настъпи положителен обрат. Около средата на периода неспокойствието ще бъде продиктувано от факта, че
ще имате значителни финансови
проблеми.
ДЕВа – Разходи, свързани с представители от
семейството, ще нарушат
баланса ви. Именно с тях рискувате да разклатите личния си бюджет, ако не проявите съобразителност. В края на седмицата внесете порядък.
ВЕзНи - Освободете се от
страховете и съмненията.
Спокойствието ще ви дари с основа да започнете да градите на по-добра основа замислените от вас предстоящи ходове.
скорПиоН - През почивните дни не се самообвинявайте за нещата, които
не зависят от личните ви усилия.
Добре е да планирате по такъв начин инициативите си, че да намерите вътрешен покой.

стрЕлЕЦ – Ще имате
шанса да прекарате повече време в компанията на обичаните от вас хора. Активно се заемете с ангажиментите, които са свързани с някои битови въпроси. Постарайте се да
действате логично.
козирог - Отстояването на интересите на
членовете на вашето семейство
ще ви държи в напрежение. Ще
имате финансовата възможност
да осъществите отдавна желана покупка.
ВоДолЕЙ – Гледайте да
се възползвате от преимуществата и недостатъците на ситуацията. Правилната
нагласа ще ви помогне да преодолеете редица конфузни моменти.
риБи - Някои обстоятелства биха ви създали редица неудобства. До средата на
седмицата, колкото по-рационално подхождате към текущите въпроси, толкова е по-малка вероятността да изпуснете контрола.
ДЖЕСИКА
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Съобщения

от Попово, който на 3 август
навършва
81 гоДиНи
Пожелаваме му здраве, дълголетие
и спокойни старини!
от семейството и близките
0896/783992
–
71/155/75 – вдовица пенсионерка търси другар за
старини. Предпочита да е
от Русенска и Разградска
област, може и от Великотърновска
0879/578077 – 63
г./164 см/75 кг, търси жена, за която да се грижи
– до 87 г., по възможност
от град, да живее при нея
с цел съжителство и разбирателство
0885/986100
–
78/175/78, вдовец, не пуши, почти не пие, с пенсия 300 лв., няма кола,
без домашни любимци,
домошар, неконфликтен, интелектуалец, търси дама 60-80 г./160-180
см/60-80 кг, възможна кореспонденция, живеене,
може и при нея - зимата в
столицата, лятото на село
0879/578077 – 63
г./163 см/76 кг, търси жена за съпруга – до 60 г.
0876608849 - 54 г./175
см/75 кг желае запознанство с дама от Североизточна България за сериозно приятелство
1000 софия, пощенска кутия 822 - вдовица
на 75 г./166 см/68 кг, непушачка, запазена, без
ангажименти, осигурена, търси другар за съжителство
0882/550389, Николов - 81 г./169 см/70 кг,

непушач, трезвеник, добряк, лозар, иска да живее при интелигентна,
любяща, вдовица от 71
до 83 г.
0885/538581 - търси
съпруга около 40 г., да не
пие и да не пуши, да не е
осъждана, психически и
физически здрава, за да
създадат дете и семейство. Живеене при него
0894/202602 - 70
г./177 см/70 кг - не пуши,
не пие, осигурен, без наследници, търси жена за
съжителство или брак
0876/779479 - вдовец
на 60 г./160 см/85 кг желае запознанство с вдовица от 60 до 64 г. От цялата страна!
0894/945385 - 72
г./168 см/72 кг, жена образована желае хубави
моменти с хубав, образован и възпитан мъж, над
172 см, от 73 до 77 г. - за
щастлив живот. Само сериозни обаждания!
0882/974252 – около
60-годишна жена, здрава,
търси своята половинка
на подходяща възраст,
но и финансово стабилен
0895/757587 – мъж на
62 г., свободен, самостоятелен
0 2 / 8 7 3 3 7 8 6 ,
0885/442778 – 73/180/98,
инженер, симпатичен,
сам, осигурен, поет, търси добра, осигурена, не-

ËÓÍÍÀ ÄÈÅÒÀ

4 август 2018 - 21:19:13 ч. - последна четвърт
за да смъкнете 1-2 кг, трябва да започнете диетата от този час и да продължите на сокове и течности
до същия час на следващия ден.

ЧЕСТИТ
ИМЕН ДЕН
на

ИЛИЯ ДИМИТРоВ –
КоВАЧА

от с. Паламарца,
общ. Попово
С пожелания
за много
здраве,
късмет и
дълголетие!
от семейството
и приятели
пушачка, нематериалистка, без ангажименти жена
от Варна или София – за
щастлив съвместен живот на двете места
02/9452327 – вдовец
от София, сам, независим, с кола, не пуши, не
пие, 75 г./166 см/70 кг,
желае съжителство с дама около 70 г, да не пуши
и пие, добра домакиня,
да може да пее. Аз свиря на народни инструменти, а на мандолина
– руски, сръбски, италиански, румънски, гръцки, стари градски песни
и шлагери
0882/550389, Стоянов – 79 г./168 см/71 кг,
непушач, с полувисше,
осигурен, добряк, иска
да живее при нежна домакиня от 67 до 82 г. като
влюбено семейство
0877/597790, от 16 до
22 ч. – вдовец, 166 см/65
кг/79 г., с много добро
здраве, жилищно устроен, независим, без ангажименти, търси порядъчна дама с нормално тегло
и добър характер за съвместно съжителство
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“ДАФ”
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зам. главен редактор

времето
в сряда валежната обстановка неяма да е толкова ярко изразена – ще вали само на отделни места,
като валежите ще са краткотрайни. температурите ще са в обичайните за настоящия момент граници – между 17 и 27 градуса. в четвъртък ще има
обилни валежи. в петък отново ще спират, но в събота с нова сила ще продължат. температурите ще
са без дневен ход. в неделя също няма много да вали. в понеделник слънцето ще се показва по-често,
но температурите няма съществено да се повишават и ще останат в интервала 16-26 градуса. във
вторник времето ще остане без особена промяна.

БиоПроГноЗа
По-сериозни здравословни проблеми през периода
могат да имат страдащите от хемороиди. на тях
привържениците на лечението с пчелни продукти
препоръчват няколкократното дневно втриване в
областта на разширените кръвоносни съдове на прополисов вазелин с екстракт от плодове от див кестен. Прополисът и дивият кестен са богати на вещества със силен противовъзпалителен, болкоуспокояващ и епителотоничен ефект. През втората половина от периода е възможно да зачестят пристъпите от главоболие и световъртеж при хора с мениероподобен синдром. от полза в подобни случаи може да бъде приемането на чайове и хранителни добавки, съдържащи гинко билоба.
Д-р иван стоЯНоВ
магнитни бури - 5, 6.VIII.
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Австрийското
градче
Бад-Аусзее в областта Залцкамергут отдавна привлича
туристите. Курортът се слави с прохладни езера - в
летния зной температурата
на водата не превишава 20
градуса. През сезона - юли
и август, всички хотели са
резервирани, не можеш да
намериш стая дори за 200
евро.
Преди 70 г. той е не помалко популярен: тук се заселвали хора, разбиращи от
разкош. Историкът Герхард
Заунер само успява да покаже от прозореца на колата това е домът на Ото Скорцени, дървената къща до него
е на генерал Власов, а бялата постройка е вилата на
Гьобелс. В това симпатично
градче се губят последните
следи на златния запас на
Третия райх: през април 1945 г. на гарите наоколо изчезват десетки вагони с
хиляди тонове злато и платина, килограми
брилянти
и картини
от музеите
на цяла Европа, включително и тези в СССР.
По най-скромни оценки днешната цена на тези
съкровища е 500 милиарда
долара!

Изчезналият
влак №277

- Златото в подземието на
райхсбанката съвсем не е
всичко - уверява Герхард Заунер. - През февруари 1945 г.
в планините на Залцкамергут
масово се извозват ценности
от окупираните градове. Тук
докарват златните запаси на
Мусолини и тези на хърватския режим на Павелич, два
сандъка брилянти от банките на Белгия. Казашкият корпус на СС и щабът на генерал
Власов докарват със себе си
платина на кюлчета, татарският легион “Идел-Урал” бъчви с червонци, словашкият диктатор Тисо - изумруди. Общата стойност не може да се изчисли. След войната американците намират
на дъното на езерото (в частност Топлице) сандъци със
злато, но това са едва ЕДНА ПЕТА от съкровищата на
райха. Останалото сякаш се
е стопило.
... На 10 август 1944 г. шефът на канцеларията на
Адолф Хитлер, “нацист № 2”
Мартин Борман, провежда
секретно съвещание в страсбургския хотел ”Мезон Руж”.
На среща на финансисти от
Швейцария води разговор за
задграничния превод на парите на райха. Упълномощават Банката за международни разплащания (BIS) от щабквартирата в Базел. С помощта на BIS Борман превежда
на сметки в Аржентина, Чили
и Перу 10 милиарда долара

във валута. Само че такова
огромно количество злато и
платина банката не е в състояние да “превърти”. На 31
януари 1945 г. министърът
на финансите на Германия
Валтер Функ предлага ценностите да се евакуират на
“безопасно място”. Берлин
изоставя 24 вагона от влак
№277, препълнени догоре с
кюлчета злато от хранилището на имперската банка. Влакът изчезва, сякаш го е нямало въобще - съдейки по документите, открити от съюзниците, железопътния състав със златото никъде го нямало.
- Първоначално ценностите се отправили в баварското селце Оберзалцберг - смята Ернст Голдбърг, професор

изглед от Залцкамергут
по история от Виена. - На
шефа на спецотряда от
СС - щандартенфюрера
Ото Скорцени, поръчват да направи тайници
в планините и езерата
на Австрия. След войната съюзниците, научавайки за тези тайници, се удивляват: Скорцени буквално
ги направил така, че да ги
намерят.
Въпросът е защо му е било нужно?

ото Скорцени

Фалшиви
тайници?

През петдесетте години в
езерата на Залцкамергут (основно Топлице и Грюн) ентусиасти започват да търсят
съкровищата на Третия райх.
В Топлице на дълбочина 100
метра откриват контейнери
с фалшиви британски фунтове, шест сандъка със злато
(последния през 1987 г.), нацистки награди - и това било

всичко. Нито колиетата с брилянти, нито рубините от колекциите на кралицата на Нидерландия, нито
златните
талери от
датската
хазна.
- Погледнете номера на това кюлче
- историкът Герхард Заунер показва “тухла” от чисто злато със свастики и надписи
Deutshe Reichsbank. - Тежината му е 12,5 кг. През 1974 г.
аз лично го намерих на дълбочина 70 м на дъното на
езерото Грюн. Номер
В425: тази серия е
на влак № 277,
който изчезва след излизането си
от Берлин.

ния десетки вагони с ценности изчезват безследно...
Историкът изследовател

Герхард е убеден, че след
капитулацията на Германия
именно Алоис Худал, представителят на Австрия за
папския престол, отговаря за
“прехвърлянето” на нацисткото злато. Този 60-годишен
епископ след 9 май организира истински конвейер за
превоз на офицери от СС в
Южна Америка. В СС наричат
системата “rattenlinien” (“миша дупка”): с помощта на свещениците хървати във Ватикана (Крунослав Драганович
и Карло Петранович), както
и на финансиста на Ордена
на францисканците (Доминик Мандич) зад граница успяват да избягат докторът фанатик от

"30 000 черепа в
олтара на сатаната"

... На 15
май 1945 г.
в село Поляна (сега в
Словения)
се състоял
най-големият след Победата бой.
Отрядите на сръбската полиция („четници”), на хърватските СС
и немския вермахт - 30 000
души, се опитват да се промъкнат в Австрия, за да се
предадат на американците.
Но не успяват.
- Това беше голяма маневра - убеден е Хайнц Мелевски. - Със сигурност е доказано, че партизаните са предупредени за пробива. Всички
сили, хвърлени към Поляна
и другите места по границата, се оказали открити. Колоните от камиони със злато
са могли да отидат на юг. Десетки хиляди привърженици
на Хитлер дори не мислят, че
със своята кръв са платили
„златния рейс”.
Тази версия се потвърждава от друг източник. През
1951 г. “началникът” на хърватските нацисти Анте Павелич в интервю за аржентинския вестник „Република” намеква, че пробивът
на Поляна не е случаен:
„Ние положихме 30 000
черепа в олтара на сатаната - казва той. - Но
това е сакрална жертва:
нужно беше да се спаси
това, без което нашето
бъдеще в Аржентина би
било немислимо.”
По-рано на среща с швейцарски банкери Мартин Борман казва: „Ние ще запазим
златото на партията, за да построим Четвъртия райх.”
... Следите на камионите
на СС със златото се губят
в средата на май 1945 г. - те
отиват към морето, където ги
„чакат приятели”. Мненията
за по-нататъшната съдба на
съкровищата се разминават.
Аржентинският изследовател Патрик Бернсайд смята, че златото пристига във
Венеция и попада в ръцете
на мафията. По-нататък е изпратено в Генуа, към свещениците хървати, а след това
- в Испания. Австрийски историци предполагат, че ценностите са докарани до крайбрежието на Словения. В морето близо до Пиран например до 24 май (!) дежурят наведнъж по две подводници
на нацисткия ВМФ - U-189 и
U-255. Те спокойно биха могли да доставят златото в Неапол и да го предадат на разпореждане на Камората. Тези подводници скоро изчезват от погледа - по същия начин, както и милиардите на
Хитлер...

СтруАушвиц
ва си да се
Йозеф
Менезерото край топлице
отбележи геле и гесПостдамската конференция таповецът Клаус Барби. Хупрез август 1945 г. постано- дал има стабилни връзки с
вява: златните запаси на Тре- неаполитанската мафия - Катия райх трябва да се вър- мората, а мафиотските кланат, поделени поравно меж- нове имат на свое разполоду Британия, САЩ, Франция жение целия флот (200 негои СССР. По такъв начин наци- леми съда).
стите се оказват длъжници
Британският журналист
на Русия (като правоприемРичард
Лод (работил за Би
ник на СССР) със 100 милиарБи
Си)
още
през 1955 г. инда долара. Но надали парите
се намират там, където се оп- формира: От Камората с жеитват да ги намерят търсачи- лание поемат контрабандата
на златото на райха, като исте на приключения.
И все пак къде е отишло кат за това само 5 (!) процента: наистина огромна сума.
другото злато?
- Очевидно златото са го
изнесли в различни посоки
Кюлчетата скрил
смята австрийският изслеВатиканът заедно... -довател
Хайнц Мелевски. с мафията?
Основният маршрут тръгва
Къде са изчезнали златни- на юг, към Средиземно море,
те резерви на Третия райх в но има и други варианти. На
размер на 500 милиарда до- 12 май на границата с Швейлара? Както стана вече ясно, цария британците задържат
златото е извозено по марш- колона камиони СС конвой,
рута Берлин - Мюнхен, а през който включва 50 тона зламарт 1945 г. е транспорти- то. Командирът на конвоя се
рано до Австрия, в региона застрелва.
Залцкамергут. Два дни преди капитулацията на ГермаСтраницата подготви Цветан ИЛИЕВ
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И Г Р О С Л О В И Ц А

игрословицата се е съставена от три самостоятелни блока. в първия и третия от тях
впишете четирибуквени думи, а в средния - петбуквени. Последните две букви на всяка
дума са начални за следващата. При правилно решение в средния отвесен стълб ще получите названието на български игрален филм от 1971 г. с участието на Георги Парцалев
и никола анастасов.
зНаЧЕНиЕто На ДуМитЕ
Е слЕДНото:
1. Плат с втъкани метални нишки –
Вид превозно средство – Равностранен паралелограм. 2. Столицата на Еквадор – Село в Ловешко – Част от житно растение. 3. Кумир – Маслинено
дърво – Вид карта за игра. 4. Цвят на
лоза – Товарно седло – Струнен музикален инструмент. 5. Топографски инструмент – Муза на любовната поезия
– Дреха на магистрат, ректор и др. 6.
Човешки крайник – Държава в Азия –
Река в България и Гърция. 7. Порода
кучета – Виещи се дървесни растения
– Полски имот. 8. Чудовище в скандинавската митология –Химичен елемент
– Единица за ел. напрежение. 9. Част от
главата – Химичен елемент с определени свойства – Тропическо растение.
10. Поетично съзвучие – Втвърдена кожа по крайниците – Водосточна тръба.
11. Химичен елемент – Утринна мараня
– Състезание с автомобили. 12. Дамска
дреха – Зеленчуково растение – Първият човек /мит./. 13. Английски крал
/1566-1625/ – Елипсовидни очертания
– Град във Франция. 14. Съд за течности – Пружина на автомобил – Черупков плод 15. Група от животни или растения с общи признаци – Крепост в Родопите – Чин, достойнство.
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СУДОКУ

КРЪСТОСЛОВИЦА

ВоДораВНо: 1.Малка прелетна птица. 5.Коремоного мекотело, живеещо в топлите морета. 9.Град в САЩ, щата
Тексас. 13.Възпаление
на яйчник. 14.Държава в
Африка. 15.Древно стенобитно оръдие. 17.Град
в България. 19.Град в
България. 21.Десетокрак
морски рак. 22.Анатомичен орган. 24.Пъстроперест папагал. 25.Река в Англия. 26.Град в
Бразилия. 27.Река в Русия. 29.Трагикомедия
на Корней. 30.Повест
на Василий Шукшин.
32.Двугодишно тревисто растение,подправка.
34.Департамент във
Франция. 35.Убеждение, принципи. 6.Герой на Аркадий Гайдар.
38.Български цар от
1187 до 1196 г. 40.Плодов зеленчук. 41.Помощна теорема. 42.Емоция в
ситуация на реална или въображаема опасност. 44.Парична
единица в САЩ, Канада и други страни. 45.Риба от семейств
Шаранови. 46.Тропичен плод. 47.Двойно предложение само
с едно решение. 48.Дебело въже с примка у тюркските племена. 49.Столицата на Мароко. 50.Изкуствено корито на река.
отВЕсНо: 1.Строителен материал. 2.Свещената книга
на мюсюлманите. 3.Член на номадско евразийско племе.
4.Длъжност, чин. 5.Българско лекарство, добивано от кокичето. 6.Безцветен горящ газ от въглеводород и водород.
7.Обшит прорез на дреха. 8.Слънчев загар на кожата. 9.Груб
памучен плат. 10.Пръстеновиден остров. 11.Водно растение
с хубави цветове. 12.Римска и византийска златна монета.

16.Полускъпоценен камък с виолетов цвят. 18.Народност в
Етиопия. 20.Зачервяване на кожата поради разширяване на
кръвоносните съдове. 22.Френски киноартист, филма „Зоро”.
23.Град в Холандия. 26.Единица мярка за атмосферно налягане. 27.Болест на белия дроб. 28.Град във Франция. 31.Нараняване в бокса. 32.Обществена група в Индия. 33.Силно
желание, страст към нещо. 36.Кладенец, бунар. 37.Руски писател /1905-1970/. 39.Роман на Емил Зола. 40.Японска порода кучета. 41.Перуанска овца. 43.Прабългарска владетелска
титла. 44.Подарък. 45.Обезводнена утайка върху филтър.
рЕЧНик: Ано, Гек, Кек, Нен, Пра, Рон, Сид, Лори, Тоса, Аркан, Белен, Бреда, Касил, Карас, Данакил, Еритема.

Оòãîâîðè îò áð. 30
стр. 27
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стр. 38
ВоДораВНо: Пенелопа, Градина, Риголето, Ало, Ар, Кавак, Тепавица, КА, Оперета, Ерик (Светеца), До, Имел, Канонада, Тимор, Рак, Ствол, Ракитово, Але, Ал (Даниил), Атина, Амоняк, Жерав,
Педагогика, Нут, Тома, Ива, Ок, Хисоп, Рококо, Дра, Репин (Иля), Па, Орар, Раб, По, Ага, Атал,
Афера, Акинак, Декар, Хараре, Оса, Перуника, Амонал , Вол, Дали (Салвадор), Идол, Те, Хинап,
Терен, Тет, НАТО, Арама, Асана.
отВЕсНо: Теракота, Енина, Епоха, Нива, Икарус, Бакелит, Гега, Имитатор, Фар, Но, Локомотив,
Пеперуда, Сол, Перон, Пор, Напа, Петел, Вапори, Ахил, Катер, Ро, Емона, Акита, Опека, Адак, Гара, Ем, Аг, Атакама, Опака, Ира, Раван, Логика, Ираде, Кали, Осеново, Анемона, Доцент, Яга (Баба), Ота, Ол, Пи, Араваки, Дракон, ТА, На, Идол, Корал, Сатен, Каракал, Сакар, Галета.
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Български

П
НА ПЛАЖА

Там далеч, край брега черноморски,
край лазурното Черно море,
сред раздумки и викове хорски
бяха седнали двама мъже.
Те не чуваха чайки крилати,
бяха слепи за рой красоти,
а вглъбени в проблеми познати,
те брояха почивните дни.
То бе цяло геройство, на плажа,
във водата с крака потопени,
изгоряха те, тъй да се каже,
да решават поливни проблеми.
Атанас ЖЕЛЯЗОВ
Ивайло
ЦВЕТКОВ

роменихме се!
Не сме вече ония
соцдиванета, които мислеха, че кокаколата е алкохол, а караваната - лека жена,
също както и курвоазието.
Неее! Мина това
време! Сега, като отворим вестника, първо гледаме фиксинга
на долара и чак после
се интересуваме с кого си ляга тенисистката Курникова.
Просякът в подлеза
не свири “Сирак остана Стоянчо”, ами свири “Лунната соната”,
а хамалите на Сточна
гара спорят и се псуват за влиянието на
Ибсен върху световната драматургия, понеже повечето от тях са
с филологическо образование.
Дори селяните най-консервативната
класа, и те се промениха. Гледаш на пазара типичен червендалест шоп, а говори като английско юпи. „Тука - вика - тука! Тука

ПРОМЕНИ, ПРОМЕНИ…
Велислав ВЕЛЕВ

фиксинго на кромидо
е най-нисък!” До него
ошмулен гъбар с проскубана брадица на всеки въпрос отговаря, гаче ли е я цар, я премиер. Ти го питаш най-човешки дали между гъбите му няма някоя отровна, а той гледа някъде над рамото ти и
отвръща: „Не ми е работа да се изказвам по
дадени неща. И нека
при некои теми да избегваме негативизма!”

ЕПИГРАМКИ
ТРЪМП КЪМ ЕВРОПА
Отделяйте по 4 процента – как ще водим
война срещу злото?
Май от всичките 5 континента
пак Европа ще гризне дървото.
В ЧАКАЛНЯТА
Благословена какичко Европа –
не спи кан Тервел, ами те спасява!
Сега кан Бойко на вратите хлопа
и спи в чакалня цялата държава.
Георги Драмбозов

Петлите и мъжете
Малкият Петко през ваканцията е на гости при баба и дядо
на село. Най обича да си играе
с красивия шарен и кротък петел. А петелът сякаш от Майстора е нарисуван и пуснат в двора
на дядо му.

- Дядо, тоя петел е много красив. Гледам, че и кокошките го
уважават! – споделя един ден
малкият Петко.
- Ами така е, дядовото, той е
за кокошките, както мъжете за
жените – отговаря му старецът.

Свети Петър
търси свети Тодор
Мъглива
есенна
нощ на 1943 г. Известният в Плевенско циркаджия Петър Камиларя се връща с камилата
си и теглена от нея двуколка с лъвица в клетка. Внезапно пред него изниква един пелишатчанин. Навел глава,
за да не изгуби пътя в
мъгливата нощ, вижда,
че като призрак излиза
от тъмното нещо голямо. Докато се опомни
– пред него лъв... Разтърква очите си, ама

- А по какво си приличат петлите и мъжете? – пак пита внучето.
- Как по какво? – замислил се
дядо Петко. – Ами по това, че и
петлите, и мъжете много обичат
женските, често загащват нещата
и не знаят от кой чужд боклук ще
изкукуригат.
Васил КАРАКАШЕВ, Белослав

Жейно Жейнов

вижда друго грамадно
животно, а най-отгоре
му - силует на човек.
Изгубил ума и дума, чува глас от високо: „Аз
съм свети Петър, търся свети Тодор. Да си
го срещал?” След време окъснелият дървар
разказвал: „Видях го до
нашето бранище свети
Петър. Търсеше свети
Тодор.”
Атанас СЛАВЧЕВ,
с. Радишево,
Плевенско

НОСТАЛГИЧНО

РИМУВАНИ ВЪЗДИШКИ

Повдигат пенсиите с три процента
и уж добре е за момента.
Вярвай ти и си мисли,
че ще дойдат по-надеждни дни.
А милите ни депутати
с великолепните заплати –

Хумор

в този китен рай
облагите им нямат край.

ОТРАЖЕНИЕ

Парламентът ни работи
на високи обороти.
В него нищо не решават,
а само се прозяват.
Борис АНАНИЕВ

В кварталната градинка пък баба от
Трънско обяснява на
баба от Дупнишко: „Думам му, сестро, на унука: „Немой, сине, немой да стаеш ни брокер, ни дилър! По-убаво букмейкър стани!”,
ама слуша ли те некой,
сестрооо! Сега има да
гние по арестите зарад пусти индекс “ДауДжонс”!”
Махленските апаши
- и те се промениха. До

СКЪП
СПОМЕН

С пищните си форми Вера
му напомняше Венера –
тъкмо покрай любовта й
бе прихванал болестта й!

СЪПРУГА
СЪС ЗАСЛУГА

От себе си тя всичко даде –
на шефа негов се предаде...

БЕЗ
АМБАЛАЖ

Свали той всички
опаковки
и взе я по... татуировки.

1.VIII. - 7.VIII.2018 г.
един станаха бизнесмени. Някои от тях
стъпиха и на международния пазар. Не
се учудвайте, ако в
някой лионски офис
чуете как секретарката докладва на шефа
си: „Мосю Бернар, на
телефона е мосю Пом
дьо Тер от България!”
Пом дьо Тер! Ако
си спомняте от училище, така е картоф
на френски. И в случая става дума за Пепи Компиро от Самоков. Но добре звучи. Даже аристократично!
Да, променихме се!
Циганите вече са роми, курвите - фотомодели, а дебилите - политици.
Интересно обаче
дали Европа си мисли, че тя ще си остане същата след нашите промени? Толкова
ли не е чувала шопската мъдрост “От тоя
ветар завет нема”, а?!
Димитър БЕЖАНСКИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Съпругът – с друга в
ложата,
съпругата – със друг
в ложето.

ИЗКУШЕНИЯ

На закътан плаж
Мадлен
по натура прави тен.
Зад скалите дебне Спас,
в погледа му няма
страст –
май по другата е част!
Рачо ПОПОВ,
Сливен

власт у нас

Всеки иска тук над нас
да налага свойта власт.
По-преди - СССР.
Днеска - Меркел и Юнкер!
А път тоз зад океана
чак за гушите ни хвана!
Царят бледен и сърдит
появи се от Мадрид
(ала не за да даде –
нещо да поокраде!).
Имаше и Киро цар –
алкохолен господар.
„Ивиен“ и ПРО, и ЧЕЗ
гонят своя интерес.
Вдигат парно, вдигат ток следват бързо скок след скок!
И ни мъчи час след час
герберската днешна власт.
Чакайте бе, братя мили,
за какво сме се родили?
Ако лоша власт не щем,
нека да ги пометем!
Но народа си мълчи,
само мига със очи
и минават си лета
все под силната ръка.
Май че няма оправия
пустата ни орисия!
Уляна Петкова

